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КУЋА МОГУЋНОСТИ
Почело је пријављивање за ИТ обуке за незапослене, а на који начин
можете да се пријавите и колико ће вам таква обука значити за бољу позицију на тржишту рада, читајте у овом броју „Послова“.
Програм обуке за ИТ преквалификације започет је прошле године,
спроводи га Национална служба за запошљавање под покровитељством
Владе Републике Србије. Организоване су атрактивне обуке које ће полазницима обезбедити неопходна знања и вештине за рад у ИТ сектору: Јава
програмирање, израда веб-апликација, ПХП и .Нет програмирање… Сви
програми усклађени су са потребама тржишта рада, а у плану је извођење
специјалистичких информатичких обука у 10 градова широм Србије. У
обуке ће у оквиру првог циклуса, који је планиран за септембар, бити укључено 775 полазника.
Водимо вас у Земун, где је одржана манифестација под називом „Запослимо Земун”, на којој су представљена слободна радна места и понуђени
актуелни сезонски послови.
Тема овог броја је будућност младих из домова и хранитељских породица и наш покушај да их сви боље упознамо и учинимо видљивијима,
како би и подршка читавог друштва за њих била боља. Према подацима
извештаја центара за социјални рад, у Србији данас има преко 6.000 деце
без родитељског старања. По изласку из система социјалне заштите они су
углавном без крова над главом и најчешће без адекватног посла. Управо
удружење Центар „Звезда“ младима из домова пружа помоћ у смештају
у оквиру пројекта „Кућа могућности“, али и кроз различите радионице уз
помоћ којих се млади људи уводе у свет рада. Ми смо посетили изложбу
свећа у Центру за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови
Београд“, које су направљене управо на једној таквој радионици.
Учење током целог живота такође је једна од наших тема у овом броју.
Водимо вас на једну занимљиву радионицу на којој пензионери уче рад на
рачунару. Затекли смо их како вредно раде, а радо су са нама поделили
своја искуства, мотиве за учење „под старе дане“ и показали нам колико
уживају у раду и дружењу. Наша прича показује да живот у пензији не мора
да буде досадан, као и да старији људи такође могу да буду спремни за промене, учење, даљи развој и да буду активни.
Наши саговорници пркосе предрасудама да старији теже прихватају
технолошке новине, а имају најразличитије мотиве да савладају рад на рачунару, од тога да желе да иду у корак са временом, да желе да читају вести
или слушају музику преко интернета, проналазе рецепте или се чују преко
Скајпа са децом и рођацима у иностранству.
Наставља се борба против сиве економије у Србији и представљени су
резултати постигнути током другог циклуса наградне игре „Узми рачун и
победи“. Уз рекордно учешће 41% грађана и 11 милиона коверата, забележена је промена односа грађана према сивој економији, која се региструје
кроз јачање пореске дисциплине, раст наплате пореских прихода и скок
у коришћењу платних картица приликом куповине. Који су најзначајнији
помаци и колика је улога локалних самоуправа у борби против сиве економије, читајте у „Пословима“.
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Презентација слободних радних места, сезонских послова и мера НСЗ

П

ЗАПОСЛИМО ЗЕМУН

осле презентације слободних радних места, сезонских послова и мера Националне службе за запошљавање у Земун Пољу,
у Земуну се настављају директни контакти са грађанима.
Представници НСЗ и општине у централној земунској улици
одговарали су на сва питања заинтересованих грађана, са циљем да
их анимирају да користе све бесплатне услуге које им Национална
служба нуди и уз поруку да буду активни тражиоци запослења.
Ово је само једна у низу оваквих акција, а већ су најављене за
наредни период у Угриновцима, Батајници и свим другим деловима
општине. „Стићи ћемо до свих грађана и послодаваца како бисмо их
добро информисали о нашим услугама“, кажу у НСЗ.
У последње две године Служба Земун Националне службе за запошљавање бележи изузетно добре резултате, па је са око 13 хиљада
незапослених број пао за 30 одсто и тренутно је на евиденцији око 9.700
незапослених, а од тог броја око 7.000 активних тражилаца запослења.
„Један од најважнијих циљева нам је враћање поверења грађана у
институције и мислим да смо на правом путу. Имамо изузетно добру
сарадњу са Општином Земун и овакве манифестације су веома значајне за јаче контаке са незапосленима и послодавцима и презентацију
наших мера и услуга“, каже Драгана Повреновић, руководилац Службе
Земун.
У плану је још интензивнија сарадња, па ће општина уступити своје капацитете за промоцију мера НСЗ, а циљ је да се мотивишу незапослени да активно траже посао и да се што већи број укључи у програме и мере запошљавања. „Биће организоване и трибине где ће корисници
услуга НСЗ представити примере добре праксе како би мотивисали друге грађане“, додаје Драгана.
Посебна пажња биће посвећена старијим суграђанима, као и женама предузетницама, па сазнајемо да је идеја да се окупе жене из Земуна које израђују различите рукотворине. Њима ће бити пружена посебна подршка за израду сувенира са мотивима општине, које ће излагати
на различитим манифестацијама.
Мирјана Милосављевић, шеф Одсека привреде Општине Земун, истиче да је манифестација „Запослимо Земун“ само једна у низу у оквиру добре сарадње са НСЗ: „Током целог лета на различитим локацијама промовисаћемо слободна радна места, а кроз разговоре са незапосленима од којих желимо да сазнамо које мере и обуке их интересују, правићемо своју базу, како бисмо већ од септембра почели да повезујемо
незапослене и послодавце, а са циљем јачања локалног економског развоја“.
Мирјана истиче важност директног контакта са грађанима, а посебну пажњу на то скреће и Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ, истичући да је задатак да се на најбољи начин презентују све мере и програми корисницима, како би били добро
информисани и због тога су им врата Националне службе увек отворена.
Он подсећа на податак да је од почетка године са евиденције београдске филијале запослено 3.672 незапослених, а конкретно са евиденције
Службе Земун 2.213. „У овом тренутку у Београду имамо 79.888 људи на евиденцији, што је за око 13,9 одсто мање него у јуну прошле године“,
каже Кнежевић.
„Велико интересовање пролазника за данашњу манифестацију показује да је ово прави приступ и да треба да наставимо да радимо заједно у интересу свих грађана. Ми имамо добру сарадњу са свим општинама у граду и трудићемо се да буде што више оваквих сусрета“, истиче
Кнежевић, позивајући кориснике да буду активни у тражењу посла јер је тржиште рада променљиво, а НСЗ је ту да им на том путу помогне.
Наредна акција и разговори са грађанима Земуна биће организовани у Угриновцима, а затим и у Батајници.
Јелена Бајевић

ИТ послови

СИГУРНА БУДУЋНОСТ
Готово свакодневно читамо о сјајним достигнућима у области информационих технологија, а добро је познато колико су ИТ послови перспективни
за будућност и да отварају бројне могућности, а притом су веома исплативи. То је област у којој се уз учење брзо напредује, а сам посао у тој индустрији
има много предности, па се тако поред добре зараде често помиње и флексибилно радно време и велики број позиција за које се може конкурисати, а
потребе тржишта су велике.
ИТ сектор већ неколико година уназад бележи снажан раст. Препознајући велики значај ИТ индустрије у развоју једне земље, Влада Србије спроводи низ мера како би образовање у ИТ области било што доступније, па је тако једна од важних то што је информатика уведена као обавезни предмет
у основној школи.
ИТ стучњаци имају највише могућности за запошљавање на тржишту рада у Србији, али и широм света. Да ИТ индустрија има велики потенцијал
више пута је истакла и премијерка Србије Ана Брнабић и најавила да ће у наредне три године у инфраструктуру за ИТ Влада уложити око 65 милиона евра.
Програм обуке за ИТ преквалификације започет је прошле године, спроводи га Национална служба за запошљавање под покровитељством Владе
Републике Србије, па је НСЗ почетком јула позвала незапослене да се пријаве на конкурс и да стекну знање и квалификације како би лакше дошли до посла.
Организоване су атрактивне обуке које ће полазницима обезбедити неопходна
знања и вештине за рад у ИТ сектору: Јава програмирање, израда веб-апликација, ПХП
Према последњим истраживањима у Србији се на
и .Нет програмирање… само су неки од програма које је Национална служба обезбедила
тржишту појави око 1.500 нових квалификованих
за своје кориснике. Сви су усклађени са потребама тржишта рада, а у плану је извођење
ИТ радника сваке године. Потребно је повећати тај
специјалистичких информатичких обука у 10 градова широм Србије, у које ће у оквиру
број најмање 5 пута, на преко 7.000 ИТ радника гопрвог циклуса, који је планиран за септембар, бити укључено 775 полазника.
дишње, како би извозни циљеви били достигнути.
Пријаве су отворене на сајту: www.itobuke.rs, до 22. јула 2018. године. Услов је да су
Из тог разлога, један од првих пројеката Министаркандидати на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, да имају
ског ИТ савета је инвестиција у развој како форнајмање завршену средњу четворогодишњу школу, склоности за информатичко програмалног, тако и неформалног образовања.
мирање, да познају рад на рачунару и енглески језик најмање на А2 нивоу.
За више информација пратите сајт www.nsz.gov.rs, где ћете редовно добијати све инИзвор: itobuke.rs
формације о овом програму.
Јелена Бајевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА

Подршка младима који излазе из система социјалне заштите

ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
Према подацима центара за социјални рад, у Србији данас има преко 6.000 деце без
родитељског старања. Од тога је око 5.000 деце смештено у хранитељске породице, а
око 1.000 се налази у домовима за децу без родитеља. Ово је прича о њима и покушај
да их упознамо и учинимо видљивијима, како би подршка била боља, а њихов живот у
будућности сигурнији и квалитетнији

Т

ренутак када дете излази из породичног дома и креће у самосталан живот
сам по себи је врло тежак и стресан. За
младе из домова и хранитељских породица сигурно много тежи, јер по изласку
из дома немају помоћ и подршку породице,
па практично буду препуштени сами себи.
По изласку из система социјалне заштите
они су опет на почетку, углавном без крова
над главом и најчешће без адекватног посла.
Управо због тога је најважнији вид подршке
пружање могућности да живе у становима
одређеним за ту намену и да стекну вештине и знања који ће им помоћи да лакше нађу
посао.
Држава пружа подршку, али то не задовољава потребе, па је помоћ удружења
Центар „Звезда“ драгоцена. Посетили смо
изложбу свећа које су млади из домова сами
направили у оквиру четворомесечне радионице и покушали да сазнамо колико њима
значи подршка коју тренутно добијају, колико је тешка њихова ситуација и на који начин
се боре са свакодневним потешкоћама и планирају своју будућност.
Према подацима центара за социјални
рад, у Србији данас има преко 6.000 деце без
родитељског старања. Од тога је око 5.000
деце смештено у хранитељске породице, а
око 1.000 се налази у домовима за децу без
родитељског старања. Ово је прича о њима и
покушај да их упознамо и учинимо видљи-

вијима, како би подршка била боља, а њихов
живот у будућности сигурнији и квалитетнији.

Кућа могућности
Јерко Игњић је храбар, вредан и успешан
млади човек. Његова прича је потресна, али
чињеница да је он данас данас при крају студија, спреман да учи нове ствари и сигуран у
бољу будућност, показује да нема непромостивих препрека. Кад чујете његове речи схватићете да је много лакше ићи кроз живот уз
подршку породице, уз бољу стартну позицију,
а када је млад човек без новца, чак ни за храну, без места за живот, све је вишеструко теже
и треба много више воље, напора и мудрости.
Као дете остао је без родитеља и углавном цео живот провео у домовима за децу
без родитеља - четири године у дому „Јефимија“ у Крушевцу, још шест у „Звечанској“ у
Београду, а након тога неколико година у социјалним становима, без основних услова за
нормалан живот и без права да оствари било
какву социјалну помоћ. Како каже, због бирократије и законских измена.
„Било је много страха када сам изашао
из дома. Живот у социјалном стану је био
врло тежак и неуслован, али ми је други избор био да будем на улици. Студирао сам биохемију на Природно-математичком факултету и у исто време радио тешке грађевинске
послове“, прича нам Јерко, који је данас при

крају студија и јасно зна да ће уписати мастер студије, као и да му је будућност извесно
светлија и боља него прошлост. Није ни тешко
претпоставити.
А онда је ступио у контакт са удружењем
Центар „Звезда“ и све је кренуло набоље. Добио је кров над главом, могућност да стиче
нове вештине, а што је најважније пријатељску и искрену подршку.
„Када сам их контактирао и када су ми испричали причу о пројекту ‚Кућа могућности‘,
звучало ми је превише добро да би било истинито. Због свега што сам преживео до тада
био сам резервисан и нисам могао да верујем.
По уласку у кућу доживео сам да први пут
боравим у здравом и нормалном окружењу“,
објашњава Јерко, који је целог живота био неухрањен, а за скоро две године подршке угојио
се 25 килограма и осећа се добро и здраво.
Каже нам да у кући има сјајне услове,
добре цимере, који су такође студенти. „Ово је
најбоља подршка и највећа помоћ коју сам у
животу имао“, кроз осмех нам каже Јерко.
Упознали смо га на изложби свећа, које
су управо израдили млади који излазе или
су изашли из система социјалне заштите, а
свако од њих има своју тешку причу. Поносни су на прилику да покажу шта су научили у оквиру четворомесечне радионице коју
им је организовао Центар „Звезда“ уз помоћ
„Траг“ фондације и велику подршку Центра
за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, где је изложба и
одржана. Многи од њих у тој вештини виде и
могућност за посао и то са пуним правом, јер
су показали изузетну креативност и таленат.

Радионице за економско
оснаживање
Центар „Звезда“ младима из домова пружа помоћ у смештају у оквиру пројекта „Кућа
могућности“, али и кроз различите радионице
кроз који младе људе покушавају да уведу у
свет рада.
„Имамо две куће, у Београду и Нишу, у
којима тренутно живи 6 до 8 корисника, а
до сада је кроз смештај прошло око 20 младих. Подршка траје до две године, а од њих

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИЋЕНОГ
СТАНОВАЊА

Јерко Игњић
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У Србији постоје породичне куће за младе из домова у Београду и Нишу, а у њима
живи једанаесторо младих који су изашли
из социјалне заштите и којима је подршка неопходна. Две године плаћен им је
смештај, храна, али омогућено им је и стицање нових знања и вештина захваљујући
обукама које се организују.
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очекујемо да покажу иницијативу да нешто
раде, да уче, а у самој кући је јако важно што
стичу животне вештине, неопходне за њихово потпуно осамостаљивање. Желим да истакнем да смо ми ту за њих и после те две
године, у контакту смо и по њиховом одласку
из куће и спремни да им пружимо сваки вид
подршке који им је опет потребан“, објашњава Татјана Дражиловић из „Звезде“. Она додаје да корисници сами одлучују у којој мери
ће подршку прихватити и да неки од њих постигну заиста изванредне резултате, а неки
просто одустану. „Ми се трудимо да нико од
њих не оде од нас, а да не буде збринут, па
тако, уколико студирају, помажемо им да
уђу у систем студентских домова или да се
повежу и буду цимери. Поносни смо на све
младе који су прихватили да буду део овог
пројекта, а ми ћемо наставити да им дајемо
ветар у леђа“, каже Татјана.

Бесплатна публикација о запошљавању

Поред становања, за оснаживање и осамостаљивање ових младих људи веома су
важне и корисне различите радионице које
им Центар организује, пре свега када говоримо о економском оснаживању, јер им је потрага за послом по изласку из дома једна од
највећих препрека.
Домаћин овим дивним, младим људима
и овог пута био је Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови
Београд“, место чија су врата увек отворена
за све којима је помоћ потребна и све који
желе и могу да помогну. Основна улога овог
центра и јесте да повеже рањиве категорије
становништва међусобно, али и са институцијама и организацијама, као и да им помогне у остваривању права и олакша и улепша
свакодневни живот.
Тако се организују различите уметничке радионице, а сви предмети које направе

касније продају на изложбама, чиме се и
економски оснажују. Даје им се подршка да
стекну вештине и знања важне за њихову будућност, подстичу се да уђу у свет предузетништва и организују им се обуке да стекну
додатна знања како да своје идеје и пласирају на тржиште.
„Недавно смо имали и радионицу пасош
компетенција, где се младима из рањивих група омогућава да кроз разговор са сертификованим терапеутом проуче и дефинишу своје
вештине и таленте, да постану свесни знања
којима располажу, како би то искористили при
запослењу. Подржавамо их и да заједно крену
у самосталан посао, а овде у центру су се кроз
дружења родиле многе сјајне идеје, па смо
их касније повезивали и са донаторима да би
све то и у пракси остварили“, објашњава нам
директорка Центра за бригу о старима, деци
и особама са инвалидитетом „Нови Београд“
Милка Миловановић Минић.
Она додаје да су све активности до сада,
едукације, обуке, радионице, осмишљене
управо кроз ослушкивање потреба рањивих
група, како би им биле од највеће користи.
И управо је радионица израде и украшавања
свећа постигла циљ, да покажу шта могу, колико су креативни.
Да би радионица била организована,
финансијску помоћ дала је „Траг“ фондација,
домаћа организација која подржава организације цивилног друштва и њихове активности у заједницама уколико користе свим
грађанима. Они већ шесту годину спроводе
програм подршке удружењима која имају
активности усмерене ка помоћи и оснаживању младих без родитељског старања.
„У питању је подршка у осамостаљивању
и припремним активностима за то, а већ годинама поред финансијске пружамо и менторску
дугорочну подршку за организације цивилног
друштва. Њихова улога је веома важна, јер представљају допуну институционалној подршци угроженим групама“, истиче Јелена Михаиловић
из „Траг“ фондације.
Јелена Бајевић
18.07.2018. | Број 786-787 |
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Квалитетан живот у старијим годинама

НИКАД НИЈЕ КАСНО ЗА УЧЕЊЕ
Међугенерацијски волонтерски центар има индивидуални приступ сваком кориснику.
Пре почетка било које радионице или обуке предавачи-волонтери се информишу
о интересовањима и очекивањима полазника, па у складу са тим осмишљавају теме
и начин рада. Док полазници уче о новим технологија, предавачи усвајају од њих
универзална животна искуства, што су предности међугенерацијског дружења

Ј

едан од најкритичнијих периода у животу је одлазак у пензију, јер се људи
тада брину шта ће радити и како ће да
испуне своје слободно време. Поред тога,
постоји и страх - да ли ћемо и даље некоме
бити потребни. У свему овоме веома је важна
подршка породице, али много тога и човек
може сам за себе да уради, јер је леп и квалитетан живот у старијим годинама у највећој
мери ствар личне одлуке.
Наша прича показује да живот у пензији
не мора да буде досадан и да године нису
препрека за промене, учење, даљи развој и
активност. Дакле, ствари могу да се посматрају и на другачији начин, да одласком у
пензију добијате слободно време које можете да искористите за све оно што сте желели,
а нисте стигли док сте радили, за дружења,
учење, хобије…
Упознајемо вас са пензионерима који су
насмејани, расположени, који су превазишли
све предрасуде и уче рад на рачунару, а у
исто време се лепо друже.
Процењује се да ће до 2050. године број
људи старијих од 60 година у свету бити већи
од 2 милијарде. Овај податак указује на то
да старији људи заслужују пажњу, јер чине
значајан део популације, а опет се често суочавају са предрасудама, не цени се њихово
искуство и не даје им се адекватно место и
улога у друштву.
Пензионери са којима смо ми разговарали доказ су да се и у одређеним годинама
може живети пуним плућима, да се може
учити и самим тим унапредити свакодневни
живот. Они пркосе предрасудама да старији
теже прихватају технолошке новине, а имају
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Образовање представља унутрашњу вредност,
која омогућава појединцима да остваре своје пуне
потенцијале у свим областима живота. Оно има пресудну
улогу у интелектуалном, моралном, друштвеном,
креативном и физичком развоју и промовисању основних
социјалних и грађанских вредности, као што су једнакост,
толеранција, поштовање, друштвена ангажованост и
јачање социјалне кохезије (Council of the EU)
најразличитије мотиве да савладају рад на
рачунару, од тога да желе да иду у корак са
временом, читају вести или слушају музику преко интернета, проналазе рецепте или
се чују преко Скајпа са децом и рођацима у
иностранству. Свесни су да писменост у данашње време подразумева и употребу компјутера.
Нису само рачунари област која интересује наше саговорнике. Неки од њих плешу,
уче стране језике, певају или су део сликарске колоније. Све то им потпуно бесплатно
обезбеђује Фондација Међугенерацијски волонтерски центар, у којој се окупљају волонтери спремни да своје време и знање поделе
са полазницима, али, како кажу, задовољни
што могу да део драгоценог искуства „украду“ од њих.

У Центру нам кажу да за рачунарску
обуку влада велико интересовање. Учи се
рад у Ворду, коришћење интернета и слање
електронске поште, коришћење енглеског уз
помоћ рачунара, али и све друго што је полазницима интересантно и желе да науче.
Бојана Турајлић Вигњевић, модератор
информатичке радионице, каже да је за њу
изненађење што је број полазника из часа у
час све већи и да је ово добар пример да одлазак у пензију не значи крај живота, већ да
људи у тим годинама много тога могу још да
науче и пруже.
У разговору са полазницима сазнајемо
да им најтеже пада што не знају добро енглески језик, али кажу да им није тешко да
уче и да желе да иду у корак са временом.
Слободан Гашпаровић је дошао као
подршка својој супрузи, а са жељом да заједно науче нешто ново. „Док ми је син студирао
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МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР
Фондација Међугенерацијски волонтерски центар је за оне којима је важан волонтеризам, солидарност и активизам. Место где су заједно млади и стари. Повезујемо локалну
управу, неке институције и удружења. Сви су добродошли. Наше активности су радионице,
изложбе, колоније, кампови, отворени за све који желе развој локалне заједнице. Наш
циљ је да спровођењем принципа доживотног учења и развоја повежемо више генерација, помажемо социјални и интелектулни развој, негујемо способност логичког и критичког размишљања и подстичемо активизам, волонтеризам и инклузију старих, инвалида и
деце са посебним потребама. Ликовна радионица поред развијања креативних способности појединца развија и међугенерацијски дијалог и солидарност. Такође, има активан
приступ учењу и стицању самопоуздања кроз игру, јер учесници имају могућност да сами
осмишљавају и воде радионицу уз помоћ стручних модератора. Поред ликовне радионице
редовно се одржавају и спортска, информатичка, литерарна радионица и хор.
у иностранству користио сам рачунар да са
њим комуницирам, а касније сам то потпуно
запоставио. Драго ми је што имам прилику
да обновим градиво и научим још много тога
што ме интересује“, каже он.
Сјајно искуство има и Борка Живковић,
која већ неко време долази на часове и већ
је научила основне ствари, али је спремна да
напредује.
„Моја породица ме максимално подржава, а много ми помаже и мој петогодишњи
унук који многе ствари на рачунару већ зна.
Добила сам и нови телефон, па желим да научим да претражујем по интернету, посебно
да налазим рецепте и спремам унуцима оно
што воле“, прича нам Борка и додаје да јој је
један од мотива да се укључи у ову радионицу било и то што има рођаке у Швајцарској и
жели са њима да прича преко Скајпа.
На радионицама раде и уче, али се и веома лепо друже, јер углавном сви имају слична интересовања. Кажу да није лако учити
рад на рачунару у тим годинама, али да се уз
мало упорности све постигне.
„Пензија је време које треба да искористимо како бисмо се посветили својим интересовањима за која нисмо имали времена док
смо радили“, објашњава полазница Драгица
Ракочевић, која поред школе рачунара пева и

у хору и каже да је врло активна, па јој је тако
сваки дан испуњен.
Она познаје основе рада на рачунару,
често је на вези са децом на Скајпу, дописује
се путем мејлова, а тренутно је највише занима да учи рад у Ворду. „Стално сам запиткивала децу да ми покажу кад нешто хоћу да
урадим на рачунару и досађивала им, па сам
решила да научим да радим самостално. Они
су презадовољни што желим да учим и потпуно ме подржавају“, каже Драгица.
Сви полазници су задовољни приступом
едукатора и начином рада. У разговору са
модератором информатичке радионице Бојаном Турајлић Вигњевић сазнајемо да је велико интересовање пензионера да уче рад на
рачунару, јер желе да науче нове технологије
како би боље разумели младе, али и да би им
информације биле приступачније.
„У Фондацији Међугенерацијски волонтерски центар имамо индивидуалан приступ
сваком кориснику, све је њима прилагођено.
Пре почетка било које радионице или обуке
прикупимо информације о њиховим интересовањима и очекивањима и у складу са тим
осмишљавамо тему и начин рада. На овој радионици нам је циљ да заволе рачунар и схвате колико он може да им олакша свакодневни живот“, објашњава Бојана, додајући да уче

Доживотно учење је кључни фактор за повећање нивоа
знања и оспособљености за различите животне задатке,
побољшање квалитета живота сваког појединца,
обезбеђивање једнаких могућности и социјалне
укључености и успешног развоја привреде и демократије.
Бесплатна публикација о запошљавању

највише рад у Ворду, претраживање интернета, коришћење апликација, слање мејлова...
Уважавање карактеристика личности
полазника од пресудног је значаја, јер свако на свој начин усваја знање, а важно је да
се усвоје баш оне информације које су особи потребне. Бојана је направила и приручник са текстом и илустрацијама, како би им
било лакше да савладају нове ствари, али
опет седне поред свакога и пружи додатно
објашњење. Ми смо је „украли“ на неколико
минута да са нама подели своје искуство о
раду у Центру и важности учења и у тим годинама.
„Ми имамо топао, људски приступ, јер
желимо да они заволе то што раде. Акценат
је и на дружењу, али и међугенерацијској сарадњи, јер су са нама и студенти андрагогије,
који нам помажу као персонални асистенти.
Размена знања и искуства је драгоцена за
све нас овде, тако се боље упознајемо. После
радионица често радимо вежбе, певамо или
плешемо. Трудимо се да подстичемо њихове
таленте и интересовања, па тако Центар има
бројне радионице, које су углавном везане за
неки вид уметности и креативног стварања“,
прича Бојана и додаје да постоји и спортска
радионица, коју воде професори физичке
културе и прилагођена је старијима.
Све радионице су бесплатне, а Међугенерацијски волонтерски центар сарађује са 23
организације и поред различитих радионица
организују и изложбе и фестивале, где корисници могу да покажу све што су направили
и научили. Осим тога, Центар их окупља и
подстиче да понуде своје оригиналне производе на тржишту. Фондација окупља око
37 стручњака из различитих области, од
социјалних радника, андрагога, педагога,
професора, који сви на свој начин и уз своје
искуство доприносе да радионице буду што
квалитетније, занимљивије и едукативније.
„Желимо да јавност схвати да одлазак у
пензију не значи крај живота. Они још много
тога могу да науче и пруже. Ја уживам у раду
са њима. Ту има образованих, интересантних
људи који имају велико животно искуство
и ја од њих свакодневно учим“, каже наша
саговорница и поручује да треба радити на
себи, дружити се и учити све што нас занима.
„Иако сте у пензији, још толико тога имате да пружите својој породици и блиским људима“, каже Бојана.
Можемо да закључимо колико је важно
учити током целог живота. Истраживања показују да је то добро за здравље, друштво, али
и целу породицу, јер повећава независност
старијих особа и побољшава квалитет живота.
Можда пензионери који уче рад на рачунару нису већина, али су свакако добар
пример осталима како испунити на прави
начин своје слободно време, кроз учење и
дружење.
Јелена Бајевић
18.07.2018. | Број 786-787 |

7

Прво полувреме године борбе против сиве економије

ШАМПИОНИ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
Током другог циклуса наградне игре „Узми рачун и победи“, уз рекордно учешће 41% грађана
и 11 милиона коверата, забележена је промена односа грађана према сивој економији, која
се региструје кроз јачање пореске дисциплине, раст наплате пореских прихода и скок у
коришћењу платних картица приликом куповине
Имајући у виду да сада сваки други грађанин тражи рачун, јер зна да је то законска обавеза трговца и потврда да је платио порез, наградна игра је непосредно утицала на промену
односа грађана према сивој економији и подстакла Владу да интензивира спровођење мера
из Националног програма, оценили су министри Владе Србије на конференцији „Прво полувреме године борбе против сиве економије“.
Председник Координационог тела Владе
Србије за усмеравање активности на сузбијању
сиве економије и министар пољопривреде Бранислав Недимовић истакао је да је у првој половини ове године усвојен низ важних мера Националног програма, међу којима су израда Нацрта
закона о накнадама, значајно су увећане казне
за неиздавање фискалних рачуна, припремљен
попис 2.500 процедура у циљу смањења бирократије и почела су са радом посебна одељења
тужилаштава за сузбијање организованог криминала, корупције и тероризма.
„Најзначајнији помак остварен је усвајањем Закона о поједностављеном ангажовању сезонских радника у циљу сузбијања
рада на црно. У другој половини године
очекује нас примена програма пореског ослобођења почетника у пословању, старт пилот
фазе система е-инспектор, а у плану је и рад на
реформи паушалног опорезивања и система
фискализације”, рекао је Недимовић.
У свечаном делу догађаја уручена су признања најактивнијим локалним заједницама
у такмичењу општина и градова и додељене
плакете захвалности привреди за подршку
наградне игре „Узми рачун и победи“ и допринос борби против сиве економије. На конференцији су говорили ресорни министри и
чланови Координационог тела Владе Србије
за сузбијање сиве економије, министар Зоран
Ђорђевић и извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић.
„За нас је ова тема веома важна, јер НАЛЕД и заједница локалног и цивилног друштва
се залажу за боље услове, за услове оних који
овде раде, плаћају порез, раде легално, који запошљавају људе и све наше чланове. Сива економија је тема којом се бавимо већ пет година.
Због тога смо се 2014. године обратили Влади
Републике Србије и предложили прва решења
за сузбијање сиве економије. Наишли смо на
добар одзив, формулисали смо Национални
програм за сузбијање сиве економије, где је
један од услова едукација грађана, односно
пробуђивање свести. Најбоље ефекте имају наградне игре, а сам број послатих коверти говори о томе да су грађани препознали и одазвали
се овој акцији“, рекла је Виолета Јовановић.
Министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да
се планира смањење трошкова у економији и да
се на остварењу тог циља ради заједно са Министарством финансија. Он је најавио смањење
трошкова за ниско плаћени рад, повољније третмане за мала и средња предузећа, запошљавање талената по модалитету финске владе, а
то значи да ће се у фундаменталним наукама
задржавати најбољи студенти. Иницијатива ре-
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сорног министарства је и да се приликом измене
и допуне Закона о социјалној заштити мотивишу примаоци социјалне помоћи тако што ће се
приликом запослења право на социјалну помоћ
губити постепено. Министар је најавио и посебне
погодности за младе до 25 година.
Шабац, Ниш, Бечеј и Крушевац проглашени
су шампионима локалног развоја, а признања
су им додељења за реформу администрације и
унапређење квалитета живота у локалној заједници, привлачење инвестиција и успостављање
сарадње са привредом.
Са титулом најбоље инвестиционе дестинације у прошлој години Шабац је и ову годину почео са епитетом најповољније средине за
улагања. Он је први на листи градова у којима
се најбрже долази до грађевинских дозвола.
Признање НАЛЕД-а добио је One stop-shop - јединствени шалтер за привреду, на ком предузетници могу да заврше формалности у вези
са оснивањем и регистрацијом фирми.

У категорији „Привлачење инвестиција“
шампион је Ниш, који је оснивањем Канцеларије за локални економски развој успео да
у тај крај привуче нове инвестиције. Канцеларија данас ради са 30 потенцијалних домаћих
и страних инвеститора и управља припремом
и реализацијом преко 30 инфраструктурних
пројеката вредних преко 100 милиона евра.
Лозница је проглашена вицешампионом
за пројекат „Од виртуелног до стварног обиласка Лознице“.
Потпредседница Владе и председница
Координационог тела за родну равноправност
Зорана Михајловић уручила је сертификате
представницама локалних занатских удружења која се баве израдом традиционалних
рукотворина из српског културног наслеђа.
Михајловићева је изјавила да са НАЛЕД-ом има одличну сарадњу, што је доказано
и увођењем електронских грађевинских дозвола, реформом катастра и посебно покретањем
иницијативе „Упослимо 1.000 жена у руралним
подручјима“.
„Када смо пре годину дана покренули
пројекат запошљавања жена на селу желели
смо да помогнемо да за посао који обављају
буду плаћене и на тај начин стекну економску
самосталност, без које нема ни привредног
развоја наше земље, јер су жене покретачи локалног развоја“, рекла је Михајловићева.
Она је истакла да је за годину дана више
од 350 жена добило посао и да се нада да следеће године можемо доћи до 1.000 запослених
жена на селу.
У Србији делује преко 500 занатских удружења, којима недостаје системска подршка да би
постали центри економске активности на локалу.
Осим промоције инвестиција и јачања
локалне привреде, истраживање је показало
да велики неискоришћени потенцијал лежи у
културном наслеђу и вештинама незапослених
жена које познају традиционалне технике израде рукотворина.
Јелена Бајевић / Катарина Јовичин
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Јавни позиви
На основу 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 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), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бабушница
и Националне службе за запошљавање бр. 2601-101-6/2018-3 од 22.05.2018. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Бабушница за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БАБУШНИЦА
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 са пребивалиштем на територији општине Бабушница, 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 може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање
70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама:
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са
ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци.
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
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединице локалне самоуправе - општине
Бабушница, јавне установе и јавна предузећа са територије општине Бабушница, привредна друштва регистрована на територији општине Бабушница, предузетници регистровани на територији општине Бабушница, задруге регистроване на територији општине
Бабушница, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар
Агенције за привредне регистре, регистрована на територији општине Бабушница.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање, Филијали Пирот, адреса Књаза Милоша
59, Пирот или Испостави Бабушница. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети са сајтова www.nsz.gov.rs и www.babusnica.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 преко Националне службе за запошљавање, тел. 010/305-023 или 010/386-182 или у Општинској управи Општине Бабушница,
тел. 010/385-112.
Јавни конкурс је отворен од 02.07.2018. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 20.07.2018. године.
На основу 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 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), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Димитровград и
Националне службе за запошљавање бр. 2601-101-7/2018-3 од 22.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Димитровград за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ДИМИТРОВГРАД
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 са пребивалиштем на територији општине Димитровград, 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 може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање
70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама:
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радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са
ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци.
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,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединице локалне самоуправе - Општине
Димитровград, јавне установе и јавна предузећа са територије општине Димитровград,
привредна друштва регистрована на територији општине Димитровград, предузетници
регистровани на територији општине Димитровград, задруге регистроване на територији
општине Димитровград, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре, регистрована на територији општине
Димитровград.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање, Филијали Пирот, адреса: Књаза Милоша
59, Пирот или Испостави Димитровград, на адреси: Нишава 15, Димитровград. Пријава
се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајтова www.nsz.gov.
rs и www.dimitrovgrad.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 преко Националне службе за запошљавање, тел. 010/305-037 или 010/362-398 или у Општинској управи Општине Димитровград, тел. 010/361-108.
Јавни конкурс је отворен од 02.07.2018. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 20.07.2018. године.
На основу 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) и потписаног Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Димитровград и Националне службе за запошљавање број
2600-101-7/2018 од 22.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Димитровград за 2018. годину, дана 02.07.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ДИМИТРОВГРАД
Расписује

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.
У програм се могу укључити незапослена лица 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;
• 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).
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 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).
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне
службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети са сајтова www.nsz.gov.rs и www.dimitrovgrad.rs.
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Јавни позиви
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 Националној служби за запошљавање Испостава Димитровград, број телефона: 010/362-398 (контакт особа Изабела Антов
Андрејев); Филијала Пирот, број телефона: 010/305-032 (контакт особа Зорица Савић);
Општина Димитровград, број телефона: 010/361-108 (контакт особа Саша Манчев).
Јавни позив је отворен од 02.07.2018. године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 и члана 60 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), 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), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између
Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање бр. 2601-101-5/2018-3
од 22.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Бела Паланка за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛA ПИРОТ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЛА ПАЛАНКА
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање са пребивалиштем на територији општине Бела
Паланка (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 на територији општине Бела Паланка 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 и Општини Бела Паланка или преузети са сајтова www.nsz.gov.
rs или www. belapalanka.org.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 Националној служби, Филијали
Пирот, телефон: 010/305-040, контакт особа Александра Стојановић или у Општинској
управи Општине Бела Паланка.
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 02.07.2018. године, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 06.08.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 и члана 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), 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), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
између Општине Димитровград и Националне службе за запошљавање бр. 2601-1017/2018-3 од 22.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања
општине Димитровград за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛA ПИРОТ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ДИМИТРОВГРАД
Расписује

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
и послују на територији општине Димитровград, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање,
Испоставе Димитровград (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година
старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже
од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији
од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
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: 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.
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 са сајтова www.nsz.gov.rs и www.dimitrovgrad.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 Националној служби, Испостави
Димитровград, 010/362-398, на сајту www.nsz.gov.rs и www.dimitrovgrad.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 02.07.2018. године до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Велико Градиште за 2018. годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.
године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018 од 28.05. 2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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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.

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

Јавни позиви
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, незапослено лице са подручја општине Велико Градиште подноси Националној служби - Филијали Пожаревац, надлежној организационој јединици - испостави у Великом Градишту, сходно 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 Националној служби - Филијала
Пожаревац, путем телефона: 012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs и на огласној табли Општине Велико Градиште.
Јавни позив је отворен од дана 02.07.2018. до 01.09.2018. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Велико Градиште за 2018. годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.
године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018 од 28.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
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
и имају регистровану делатност на територији општине Велико Градиште, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених са територије општине Велико Градиште,
који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Пожаревац
- Испостава Велико Градиште (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година
старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже
од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији
од 50 година који имају статус вишка запослених, вишкови запослених, Роми, особе са
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/
имају статус детета без родитељског старања, жртве породичног насиља.
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: 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, у трећој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби - Филијали
Пожеревац, Испостави Велико Градиште, 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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби - Филијала
Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-102, 012/538-104, на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs и на огласној табли Општине Велико Градиште.
Последњи рок за пријем захтева за учешће на јавном конкурсу је 30.09.2018. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба за запошљавање
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Бесплатна публикација о запошљавању

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Велико Градиште за 2018. годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.
године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018 од 28.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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
- Испостава Велико Градиште (у даљем тексту: Национална служба), нема лица са потребним знањима и вештинама.
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.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни
однос са полазником и током обуке.
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац са територије општине Велико Градиште, 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 Национaлној служби за запошљавање - Филијала
Пожаревац - Испостава Велико Градиште, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Филијали Пожаревц, у Испостави Велико Градиште 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 јавном конкурсу могу се добити у Националној служби - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-118, 012/538-104, на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs и на огласној табли Општине Велико Градиште.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Велико Градиште за 2018. годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.
године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018 од 28.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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 општине Велико Градиште.
У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање - Филијала Пожаревац - Испостава Велико Градиште,
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;
• 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
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Јавни позиви
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).
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 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).
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање - Филијала
Пожаревац - Испостава Велико Градиште, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Велико Градиште Национaлне службе 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 јавном конкурсу могу се добити у Националној служби - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-118, 012/538-104, на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs и на огласној табли Општине Велико Градиште.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у
2018. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-0200095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Kучево (усвојен Одлуком бр. I-06-1-11/21018 од 31.01.2018. године)
и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-7/2018 од 23.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
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 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, незапослено лице са подручја општине Кучево
подноси Националној Служби - Филијали Пожаревац, надлежној организационој јединици - испостави у Кучеву, сходно 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 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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби - Филијала
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Пожаревац, путем телефона: 012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs и на огласној табли општине Кучево.
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 02.07.2018. до 01.09.2018. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Петровац на Млави бр. 020-56/2018-02 од 16.03.2018. године и Споразумом о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број
1730-101-3/2018 од 23.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
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 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, незапослено лице са подручја општине Петровац на Млави подноси Националној Служби - Филијали Пожаревац, надлежној организационој јединици - испостави у Петровцу на Млави, сходно 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 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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби - Филијала
Пожаревац, путем телефона: 012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs и на огласној табли Oпштине Петровац на Млави.
Јавни позив је отворен од дана 02.07.2018. до 01.09.2018. 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) и члана 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број 3507-101-4/2018 од 30.05.2018. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Филијале Пријепоље Националне службе за запошљавање - општини Пријепоље (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
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Јавни позиви
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 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 - Филијали Пријепоље Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно
боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
организационој јединици - Филијали Пријепоље 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 организационој јединици - Филијали Пријепоље Националне службе, телефон: 033/719-038 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 организационој јединици - Филијали Пријепоље Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања, 02.07.2018. године, а последњи
рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2018. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Кучево за 2018. годину (усвојен Одлуком I-06-1-11/21018 од 31.01.2018. године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за
2018. годину број 1730-101-7/2018 од 23.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
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
и имају регистровану делатност на територији општине Кучево, у једнократном износу,
ради запошљавања незапослених са територије општине Кучево, која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Пожаревац - Испостава Кучево (у
даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12
месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији од 50
година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.

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), 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) и члана 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ између Општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број 3507-101-4/2018 од 30.05.2018. године, a у складу са
Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА OПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

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
са седиштем или организационом јединицом на територији општине Пријепоље, 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: млади до 30 година
старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже
од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији
од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији
НСЗ преко 12 месеци) и жртве породичног насиља.
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 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;
• 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, у трећој групи ЈЛС;
• 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.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље, односно према месту запошљавања лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље 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 организационој јединици Филијале Пријепоље Националне службе, телефон: 033/719-038 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 организационој јединици Филијале Пријепоље
Националне службе.
Јавни позив је отворен од дана објављивања, 02.07.2018. године до утрошка
расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.

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: 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.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби - Филијали
Пожеревац, Испостави Кучево, 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 програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби - Филијала
Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-102, на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs и на огласној табли Општине Кучево.
Последњи рок за пријем захтева за учешће на јавном конкурсу је 30.09.2018. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позиви
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24
од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Kучево (усвојен Одлуком бр. I-06-1-11/21018 од 31.01.2018. године) и Споразумом о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018.
годину број 1730-101-7/2018 од 23.05. 2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И ОПШТИНА КУЧЕВО
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 - Филијала Пожаревац (у даљем тексту: Национална
служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Кучево.
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.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима
се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају
статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општине Жагубица
могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делатност или огранак на
територији општине Кучево и који укључују незапослена лица евидентирана у Националној служби са територије општине Кучево.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе - Филијале Пожаревац (Испостава Кучево), непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у надлежној организационој
јединици Национaлне службе (Испостава Кучево) 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 Националној служби - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-102, 012/538-104, на сајту Националне службе
- www.nsz.gov.rs и на огласној табли Општине Кучево.
Јавни конкурс је отворен од 02.07.2018. до 20.07.2018.године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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), Акционог плана запошљавања за 2018. годину општине
Инђија („Службени лист Општине Инђија“ број 3/18), Закључка Савета за запошљавање
општине Инђија број: 06-103/2018-II-3 од 29.06.2018. године и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број 2000-101-8/2018 од 25.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ИНЂИЈА
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
са седиштем на територији општине Инђија, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала
Сремска Митровица - Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година
старости, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског
старања, старији од 50 година, вишкови запослених, лица без квалификација и нискоквалификовани, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
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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 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 којој припада општина Инђија.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити Национaлној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту
Општине www.indjija.net.
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 у добити у Филијали Сремска Митровица, преко телефона: 022/638-828 и 022/638-834, Општини Инђија Агенцији за
економски развој општине Инђија, телефон: 022/561-322, локал 121 или на сајту www.nsz.
gov.rs и сајту www.indjija.net.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које
не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици Националне службе
Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. 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), Акционог плана запошљавања за 2018. годину Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 3/18) и Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.
годину број 2000-101-8/2018 од 25.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ИНЂИЈА
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 Филијала Сремска Митровица - Испостава
Инђија (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 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 Националној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Сремска Митровица - Испостава
Инђија или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs или сајта Општине
Инђија www.indjija.net.
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 добити
у Филијали Сремска Митровица, преко телефона: 022/638-828 и 022/638-834, Општини
Инђија - Агенцији за економски развој општине Инђија, телефон: 022/561-322, локал 121
или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.net.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које
не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици Националне службе
Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.08.2018.
године.
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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), Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину општине
Стара Пазова, Закључка Савета за запошљавање општине Стара Пазова број: 06-61/2018I од 26.06.2018. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број 2000-1014/2018 од 25.05.2018. године,
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
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 Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова (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 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 Националној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Сремска Митровица Испостава Стара Пазова и Општини Стара Пазова, канцеларија број 44 или преузети
са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs или сајта Општине Стара Пазова www.
starapazova.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 добити у Филијали Сремска
Митровица, преко телефона: 022/638-828 и 022/638-834, Општини Стара Пазова преко
телефона: 022/310-013 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.starapazova.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које
не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици Националне службе
Филијала Сремска Митровица - Стара Пазова.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања,
а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 14.09.2018. године.
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), Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину
општине Стара Пазова, Закључка Савета за запошљавање општине Стара Пазова број:
06-61/2018-I од 26.06.2018. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број
2000-101-4/2018 од 25.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
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
са седиштем на територији општине Стара Пазова, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова (у даљем тексту: Национална
служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година
старости, старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници
новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени и жртве породичног насиља.

Бесплатна публикација о запошљавању

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 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 којој припада општина Стара Пазова.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити Национaлној служби за запошљавање
Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова или преузети на сајту www.nsz.
gov.rs и сајту Општине www.starapazova.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 у добити у Филијали Сремска
Митровица, преко телефона: 022/638-828 и 022/638-834, Општини Стара Пазова преко
телефона: 022/310-013 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.starapazova.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које
не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици Националне службе
Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. 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), Локалног акционог плана зпошљавања општине Трговиште за 2018.
године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и
мера активне политике запошљавања у 2018. години бр. 0800-101-2/2018 од 28.05.2018.
године и 45-839/2018 од 28.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
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 са седиштем на територији општине Трговиште, може
организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица
која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Врање - Испостава Трговиште, укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која
припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица
која посао траже дуже од 18 месеци.
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.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и ргани јединица
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар
Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици НСЗ
Филијала Врање - Испостава Трговиште или преузети са сајта 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 Националној служби, Филијала Врање Испостава Трговиште, на број телефона: 017/452-230 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе и Општине Трговиште, а последњи рок за подношење пријава за
учешће на јавном конкурсу је 20.07.2018. године.
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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), Локалног акционог плана запошљавања општине Владичин Хан
за 2018. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма и мера активне политике запошљавања у 2018. години бр. 0800-101-4/2018 од
30.05.2018. године и 105-6/2018-III од 30.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
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 са седиштем на територији општине Владичин Хан,
може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Врање - Испостава Владичин Хан,
укључених у програм јавних радова, има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави која припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане
социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови
запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци.
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.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи јединица
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар
Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, непосредно или путем
поште на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици НСЗ
Филијала Врање - Испостава Владичин Хан или преузети са сајта 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 Националној служби, Филијала Врање
- Испостава Владичин Хан, на број телефона: 017/472-469 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне
службе и Општине Владичин Хан, а последњи рок за подношење пријава за
учешће на јавном конкурсу је 20.07.2018. године.
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 и 38/15), 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 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања општине Прешево за 2018. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера
активне политике запошљавања у 2018. години бр. 0800-101-3/2018 од 30.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА
ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних
послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.
У програм се могу укључити незапослена лица 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; лица из категорије вишкова запослених са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, као и лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне
службе за запошљавање, Испостава Прешево (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.
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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).
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 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).
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запошљавање - Испостава Прешево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
Испостави Прешево 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 могу се добити у Националној служби за запошљавање Испостава Прешево, на број телефона: 017/660-162.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Прешево, а последњи рок за подношење захтева за учешће у програму је 20.07.2018. 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 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. 021-02-00095/2018-24 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. 0800-101-3/2018 од 30.05.2018.
године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА
ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ 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.
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.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни
однос са полазником и током обуке.
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 Национaлној служби за запошљавање - Испостава Прешево, 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.
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 Националној служби за запошљавање Испостава Прешево, на број телефона: 017/660-162.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Прешево, а последњи рок за подношење захтева за учешће у програму је до 20.07.2018. године.

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

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), Локалног акционог плана запошљавања општине Прешево за 2018.
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера
активне политике запошљавања за 2018. годину бр. 0800-101-3/2018 од 30.05.2018. године и 112-54 од 30.05.2018.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
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, Филијала Врање, Испостава Прешево (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.

Захтев са бизнис планом, у два примерка подноси се непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Трговиште 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 и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби, Филијала Врање - Испостава Трговиште или на број телефона:
017/452-230.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Трговиште, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 20.08.2018. 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), Локалног акционог плана запошљавања општине Владичин
Хан за 2018. и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2018. годину бр. 0800-101-4/2018 од
30.05.2018. године и 105-6/2018-III од 30.05.2018.

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.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

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.

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

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Филијала Врање - Испостава Прешево 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 и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се
добити у Националној служби, Филијала Врање - Испостава Прешево, на број телефона:
017/660-162 или на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Прешево, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом
је 20.07.2018. 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), Локалног акционог плана запошљавања општине Трговиште за 2018.
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера
активне политике запошљавања за 2018. годину бр. 0800-101-2/2018 од 28.05.2018. године и 45-839/2018 од 28.05.2018.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

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

Расписују

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Врање, Испостава Владичин Хан
(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 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 непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Владичин Хан 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 и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби, Филијала Врање - Испостава Владичин Хан, на број телефона:
017/472-469 или на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе и Општине Владичин Хан, а последњи рок за подношење захтева са бизнис
планом је 20.07.2018. године.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање, Филијала Врање, Испостава Трговиште (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 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

18.07.2018. | Број 786-787 |
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Јавни позиви
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. 021-02-00095/201824 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Босилеград за 2018. годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 0800-101-5/2018 од 29.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ
РАДНИМ МЕСТИМА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ 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: млади до 30 година
старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже
од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији
од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
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, општина Босилеград припада четвртој групи развијености ЈЛС 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.

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.
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 могу се добити у Националној служби за запошљавање Испостава Владичин Хан, на број телефона: 017/473-621 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Владичин Хан, а последњи рок за подношење захтева за учешће у
програму је 20.07.2018. 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. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Прешево за 2018. годину и Споразумом о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 0800-1013/2018 од 30.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују

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.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА
ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

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.

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).

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање Испостава Босилеград, на број телефона: 017/877-304 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година
старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже
од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији
од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе и Општине Босилеград, а последњи рок за подношење захтева за учешће у
програму је 20.07.2018. 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. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Владичин Хан за 2018. годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 0800101-4/2018 од 30.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ
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).

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, општина Прешево припада четвртој групи развијености ЈЛС 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.
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 могу се добити у Националној служби за запошљавање - Испостава Прешево, на број телефона: 017/660-162 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Прешево, а последњи рок за подношење захтева за учешће у програму је 20.07.2018. године.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12
месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији од 50
година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
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, општина Владичин Хан припада четвртој групи развијености ЈЛС
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Јавни позиви
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. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Трговиште за 2018. годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 0800-1012/2018 од 28.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ
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: млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12
месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања, старији од 50
година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
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, општина Трговиште припада четвртој групи развијености ЈЛС
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.

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).
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 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).
Захтев за учешће у програму подноси Национaлној служби за запошљавање - Филијала
Нови Сад, 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.
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 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 Општине Србобран.
Јавни позив је отворен од 12.07.2018. године, тј. од дана објављивања на
сајту НСЗ и сајту Општине Србобран, а последњи рок за подношење захтева је
најкасније до 27.07.2018. године.

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 могу се добити у Националној служби за запошљавање Испостава Трговиште, на број телефона: 017/452-230 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне службе
и Општине Трговиште, а последњи рок за подношење захтва за учешће у програму је 31.10.2018. 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. 0401101-7/2018 од 22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СРБОБРАН
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 општине Србобран.
У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Филијале Нови
Сад, Испоставе Србобран 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;
• 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
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У ОВОМ БРОЈУ

939

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

21
32
36
44
45
45
48
49

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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3907/2018 од 25.априла 2018.године,
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 Број: 112-4979/2018
од 31.маја 2018.године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за праћење и
анализу тржишта и трговине,
звање саветник

Одељење за трговину и развој
конкуренције, Сектор за трговину,
услуге и политику конкуренције
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких 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, радно искуство у струци
од најмање 3 годинe, положен државни стручни
испит, знање енглеског језика, знање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о трговини („Службени гласник
РС”, бр. 53/10, 10/13 и 44/18-др. закон), Закона
о заштити конкуренције („Службени гласник РС”,
бр. 51/09 и 95/13) и Правилника о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте
производа („Службени гласник РС“, бр. 116/14) усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место тржишни
инспектор за контролу промета
деривата, звање саветник
Група за контролу деривата
нафте - регион Београд, Одељење
за контролу усаглашености и
безбедности производа, Сектор
тржишне инпекције
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено 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, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о трговини („Службени гласник РС”,
бр. 53/10, 10/13 и 44/18-др.закон) и Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,
бр. 36/15 и 44/18-др.закон) - усмено; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

3. Радно место тржишни
инспектор за заштиту права
интелектуалне својине, звање
саветник

Одсек тржишне инспекције Инђија,
Одељење тржишне инспекције
Сремска Митровица, Сектор
тржишне инпекције
1 извршилац
Услови: стечено 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, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о трговини („Службени гласник РС”,
бр. 53/10, 10/13 и 44/18-др.закон) и Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,
бр. 36/15 и 44/18-др.закон) - усмено; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Инђија.
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за
људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места (навести радно место
за које се подноси пријава)”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Марко Ристић, тел. 011/3616-269,
Одељење за људске ресурсе.
V Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству;
изјава о прибављању података о којима се
води службена евиденција у којој се странка
опредељује да ли ће сама прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема која је наведена у
условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора (уколико кандидат
има положен посебан стручни испит за тржишног инспектора) (за радна места под бројем 2 и
3); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о знању енглеског језика (за
радно место под бројем 1). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен.
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 01.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/2016) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
18.07.2018. | Број 786-787 |

21

Администрација и управа

веб-страници Министарствa трговине, туризма и
телекомуникација, на адреси: www.mtt.gov.rs, у
делу „Информације/конкурси“. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено
време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Палате
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, источно крило и просторијама Министарства
трговине, туризма и телекомуникација, Немањина
22-26, почев од 13. августа 2018. године, о чему ће
кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног посебног стручног испита за
тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на начин
прописан Правилником о програму и начину
полагања посебног стручног испита за тржишног инспектора („Службени гласник РС“, број
59/11), за радна места под бројем 2 и 3. Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним посебним стручним испитом за тржишног инспектора
немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног посебног стручног
испита за тржишног инспектора (за радна места
под бројем 2 и 3).
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној од надлежног органа (јавног
бележника, у општинској управи или суду), биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници
Министарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
САРАДЊЕ СА РУСКОМ
ФЕДЕРАЦИЈОМ И НР КИНОМ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број 112-3844/2018 од 25. априла 2018. године, Канцеларија Националног савета за координацију сардање са Руском Федерацијом и Народном
Републиком Кином оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном
Републиком Кином, Београд, Васе Чарапића 20
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручне и
аналитичке послове, звање
саветник
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и уређује податке
и израђује анализе, извештаје и информације
за потребе председника Националног савета;
израђује акта Националног савета и Канцеларије;
извршава одлуке и закључке Националног савета; израђује неопходне материјале за седнице
Националног савета; сарађује са другим органима
државне управе и члановима Националног савета; обавља послове аналитичара радних места
и припрема нацрт кадровског плана; припрема
извештај о оцењивању запослених као и друге неопходне извештаје из области управљања
кадровима; обавља и друге послове по налогу
председника Националног савета и директора.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке или економске науке или
политичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског, руског или кинеског језика и
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- писмено (путем теста); Декларације о стратеш-

ком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном
стратешком партнерству између Републике Србије и
Народне Републике Кине - писмено (путем теста) и
усмено; Уредбе о начелима за унутрашње уређење
и систематизацију радних места у министарствима,
посебним организацијама и службама Владе, Уредбе о припреми кадровског плана у државним органима - усмено, знање енглеског, руског или кинеског
језика - писмено (превод текста); познавање рада
на рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за финансијскоматеријалне послове, звање
виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Израђује предлог годишњег
финансијског плана ради израде Закона о буџету;
припрема завршни рачун и периодичне извештаје
о утрошку средстава; прати и спроводи законито,
наменско и економично трошење буџетских средстава; организује и контролише обрачун плата и
осталих накнада и примања државних службеника
и намештеника; обрађује и доставља појединачне
пореске пријаве о плаћању пореза и доприноса за
исплате прихода физичким лицима Пореској управи; стара се о редовном усаглашавању и сравњивању књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама; обрађује и доставља
податке Управи за трезор за Регистар запослених,
изабраних, постављених и ангажованих лица; припрема предлог годишњег плана набавки, стара се
о извршењу усвојеног плана набавки и законитом
спровођењу поступка јавних набавки; обавља и
друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економских 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 седам
година радног искуства у струци, знање енглеског, руског или кинеског језика и познавање рада
на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
писмено (путем теста); Декларације о стратешком
партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине - писмено
(путем теста) и усмено; Закона о буџетском систему, Закона о платама државних службеника
и намештеника, Закона о пореском поступку и
пореској администрацији, Закона о рачуноводству, Закона о јавним набавкама, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилник о систему извршења буџета Републике Србије - усмено; знање
енглеског, руског или кинеског језика - писмено
(превод текста); познавање рада на рачунару (MS
Office, Internet) - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за послове
извештавања и сарадње са
медијима, звање самостални
саветник
1 извршилац
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Опис послова: Прати стање у областима од
значаја за рад Канцеларије, анализира информације о активностима и догађајима и израђује
извештаје; припрема извештаје о ставовима јавности о раду Националног савета и медијском
праћењу активности председника Националног
савета; израђује саопштења за јавност и медије
о раду Националног савета и Канцеларије; припрема и организује јавне наступе председника и
чланова Националног савета, директора, заменика и помоћника директора и медијске и друге промотивне активности; развија и одржава
редовну сарадњу са домаћим и страним медијима; обавља протоколарне послове који се односе
на активности, сусрете и посете председника и
чланова Националног савета, директора, заменика и помоћника директора; стара се о садржају и
ажурности података на интернет порталу; обавља
и друге послове по налогу директора.

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, знање енглеског, руског
или кинеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Услови: стечено високо образовање из нучне
области политичке науке или правне науке или
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци, знање енглеског, руског
или кинеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

5. Радно место за стратешке
послове сарадње са Руском
Федерацијом

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- писмено (путем теста); Декларације о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине - писмено
(путем теста) и усмено; Закона о јавном информисању и медијима, Закона о електронским медијима, Закона о јавним медијским сервисима - усмено; знање енглеског, руског или кинеског језика
- писмено (превод текста); познавање рада на
рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за припрему
аката, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Израђује анализе, извештаје и
информације за потребе чланова Националног
савета, директора и заменика директора; прикупља податке и израђује неопходне материјале
за седнице Националног савета; израђује записнике са седница Националног савета; учествује у
изради аката Националног савета и Канцеларије;
сарађује са другим органима државне управе чији
су руководиоци истовремено и чланови Националног савета; одржава сталну комуникацију и
сарадњу са представницима институција и компанија; припрема информације о активностима чланова Националног савета; обавља и друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области политичке науке или правне науке
или економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- писмено (путем теста); Декларације о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном
стратешком партнерству између Републике Србије и
Народне Републике Кине - писмено (путем теста) и
усмено; знање енглеског, руског или кинеског језика - писмено (превод текста); познавање рада на
рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.

у Сектору за стратешку и оперативну
сарадњу са Руском Федерацијом,
звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружа стручну помоћ при
утврђивању стратегијског и оперативног планирања рада Сектора и сарадње са домаћим и
страним органима и организацијама; даје стручно мишљење при припреми и праћењу примене
међународних споразума и уговора; стара се о
спровођењу Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске Федерације
у областима билатералне сарадње; координира
припрему и израду материјала за седнице Националног савета; прати стање, израђује упоредне
анализе и извештаје који служе као основа за
утврђивање и спровођење мера и активности из
делокруга Сектора; предлаже одговарајуће мере
за унапређење квалитета и израду стратешких
планских докумената; надзире и усмерава процес спровођења заједничких пројеката са другим
државним ресорима; израђује извештаје и друге
материјале о раду Сектора; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из научне
области политичке науке или правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање седам година радног искуства у струци,
знање енглескoг или руског језика и познавање
рада на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- писмено (путем теста); Декларације о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном
стратешком партнерству између Републике Србије
и Народне Републике Кине - писмено (путем теста) и усмено; реализовани пројекти и започети
пројекти сарадње са компанијама из Руске Федерације и Народне Републике Кине у Републици
Србији - усмено; знање енглеског или руског језика - писмено (превод текста); познавање рада на
рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место за координацију
послова са Руском Федерацијом,
звање самостални саветник
Сектор за координацију сарадње са
Руском Федерацијом
1 извршилац

Опис послова: Даје стручна објашњења при
утврђивању стратегије и оперативног планирања
рада Сектора; врши анализе прикупљених података о стању у области из делокруга рада Сектора,
израђује извештаје и припрема предлоге мера; стара се о координацији рада министарстава, Мешовитог комитета и осталих органа и организација ради
спровођења Споразума о стратешком партнерству
између Републике Србије и Руске Федерације; пружа стручну помоћ при припреми и праћењу примене међународних споразума и уговора; учествује
у координацији припреме и израде материјала за
седнице Националног савета; сарађује са другим
органима и организацијама и пружа стручну помоћ
у процесу спровођења заједничких пројеката; припрема извештаје и друге материјале о раду Сектора; обавља и друге послове по налогу директора и
помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или политичке науке
или економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци, знање енглескoг или
руског језика и познавање рада на рачунару (MS
Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
писмено (путем теста); Декларације о стратешком
партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине - писмено
(путем теста) и усмено; реализовани пројекти и
започети пројекти сарадње са компанијама из
Руске Федерације и Народне Републике Кине у
Републици Србији - усмено; знање енглеског или
руског језика - писмено (превод текста); познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за стручно
оперативну сарадњу са НР Кином,
звање самостални саветник
Сектор за стратешко оперативну
сарадњу са Народном Републиком
Кином
1 извршилац

Опис послова: Даје стручна објашњења при
утврђивању стратегије и оперативног планирања
рада Сектора; врши анализе прикупљених података о стању у области из делокруга рада Сектора,
израђује извештаје и припрема предлоге мера;
стара се о спровођењу Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике
Србије и Народне Републике Кине; припрема упоредне анализе из области трговине, инвестиција,
финансија, транспорта, енергетике, технолошког
развоја, образовања и културе Републике Србије
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и НР Кине; пружа стручну помоћ при припреми и
праћењу примене међународних споразума и уговора; учествује у координацији припреме и израде материјала за седнице Националног савета;
сарађује са другим органима и организацијама и
пружа стручну помоћ у процесу спровођења заједничких пројеката; припрема извештаје и друге
материјале о раду Сектора; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмента
и бизниса 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 пет година
радног искуства у струци, знање енглескoг или
кинеског језика и познавање рада на рачунару
(MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- писмено (путем теста); Декларације о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине - писмено
(путем теста) и усмено; реализовани пројекти и
започети пројекти сарадње са компанијама из
Руске Федерације и Народне Републике Кине у
Републици Србији - усмено; знање енглеског или
кинеског језика - писмено (превод текста); познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место за координацију
послова са НР Кином, звање
самостални саветник

Сектор за координацију сарадње са
Народном Републиком Кином
1 извршилац
Опис послова: Даје стручна објашњења при
утврђивању стратегије и оперативног планирања
рада Сектора; врши анализе прикупљених података о стању у области из делокруга рада Сектора,
израђује извештаје и припрема предлоге мера;
стара се о координацији рада министарстава,
Мешовитог комитета и осталих органа и организација ради спровођења Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике
Србије и Народне Републике Кине; пружа стручну
помоћ при припреми и праћењу примене међународних споразума и уговора; учествује у координацији припреме и израде материјала за седнице
Националног савета; сарађује са другим органима
и организацијама и пружа стручну помоћ у процесу спровођења заједничких пројеката; припрема извештаје и друге материјале о раду Сектора;
обавља и друге послове по налогу директора и
помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или правне науке
или политичке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, поло-
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жен државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци, знање енглескoг или
руског језика и познавање рада на рачунару (MS
Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о раду,
Закона о државним службеницима, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- писмено (путем теста); Декларације о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске
Федерације, Споразума и Изјаве о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине - писмено
(путем теста) и усмено; реализовани пројекти и
започети пројекти сарадње са компанијама из
Руске Федерације и Народне Републике Кине у
Републици Србији - усмено; знање енглеског или
кинеског језика - писмено (превод текста); познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Васе Чарапића 20, за
сва радна места.
IV Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином, Београд, Васе Чарапића
20, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Јелена Милићевић Пророковић, тел.
011/263-0101, од понедељка до петка, у периоду
од 10.00 до 13.00 сати, Канцеларија Националног
савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није раније
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- оригинал или оверена копија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених;
- оверена копија дипломе којом се потврђује
стручна спрема;
- оригинал или оверена копија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном стручном
испиту за рад у државним органима достављају
оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена копија 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);
- државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси последње
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 копији 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 копије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Копије докумената које нису оверене од наведеног надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту. Одредбом члана
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Наведене доказе кандидат може доставити
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам.
Образац Изјаве о сагласности за прикупљање
података на јавном конкурсу за извршилачка радна места кандидати могу наћи на веб-страници
Службе за управљање кадровима, путем линка:
http://www.suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/oglaseni_
javni_konkursi.dot
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено
време.
X Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и 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 почев од 03. септембра
2018. године у просторијама Канцеларије Националног савета за координацију сардање са Руском
Федерацијом и НР Кином, Београд, Васе Чарапића
20, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе, е-mail адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће
о датуму, месту и времену сваке наредне фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте
(адресе, е-mail адресе или бројеве телефона) које
наведу у својим пријавама.
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Напомена: Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе
уз коју су од пријава приложили тражене доказе.
Кандидати у свакој појединачној пријави обавезно наводе број радног места из текста огласа о
јавном конкурсу. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду од шест месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или копији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене
закључком конкурсне комисије. Сви прописи се
налазе на веб-страници Канцеларије Националног савета за координацију сардање са Руском
Федерацијом и НР Кином, као и других државних
органа.
Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије Националног савета за координацију сардање са Руском Федерацијом и НР Кином: www.
knsrk.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕГУЛАТОРНЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Београд, Немањина 6
тел. 011/3618-216

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 брoj: 112-4861/2018 oд 31. маја 2018. гoдинe,
Дирекција за железнице оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место која се попуњава:

Радно место за прописе и
регистре, у звању саветник

у Одсеку за прописе, извештавање
и регистре, Сектор за регулисање
безбедности и интероперабилности
железничког саобраћаја
1 извршилац
Опис послова: учествује у изради стручних
основа за доношење прописа и гранских стандарда из области железничког саобраћаја;
учествује у припреми за објављивање ТехничБесплатна публикација о запошљавању

ких спецификација интероперабилности (ТСИ);
прати прописе из области железничког саобраћаја у другим земљама и израђује упоредне анализе за потребе повећања нивоа интероперабилности и модернизације железнице;
води Национални регистар железничких возила, Регистар инфраструктуре и Регистар издатих дозвола за управљање вучним возилом;
учествује у припреми сагласности на Акте који
се односе на индустријски колосек, индустријску железницу, индустријску железницу узаног
колосека, узани и уплетени индустријски колосек и туристичко - музејску железницу; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство
надлежно за послове саобраћаја са међународним организацијама у којима је Дирекција
овлашћена да представља Републику Србију,
Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају;
учествује у стручним редактурама међународних прописа из области железничког саобраћаја; учествује у изради извештаја Центру
за истраживање несрећа у саобраћају о мерама
које су предузете или планиране да се предузму
на основу препорука; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области саобраћајно инжењерство-железнички
одсек, или машинско инжењерство, или електротехничко и рачунарско инжењерство или грађевинско инжењерство, 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 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања - познавање Закона о железници,
Закона о безбедности у железничком саобраћају,
Закона о интероперабилности железничког система - усмено; познавање рада на рачунару (MS
Office, Internet) - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 6
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Дирекција за железнице, Немањина 6, Београд, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање извршилачког радног места за прописe и регистре”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Коцић,
телефон: 011/3618-216 и 063/628-393.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања овог огласа у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство); 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.
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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат/киња може доставити уз пријаву и сам/а, а
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Службе за управљање кадровима, у делу:
http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.
dot.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14
и 22/15), између осталог, прописано је да је јавни
бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који
се примењују пре ступања на снагу овог закона
прописано да их оверава суд, односно општинска
управа; да основни суд односно општинске управе
као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта
2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
потписе, рукописе и преписе оверавати основни
судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе,
као поверени посао и после 1. марта 2017. године,
а до именовања јавних бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у
општини или суду.
18.07.2018. | Број 786-787 |
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IX Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
X 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 рад на оглашенoм раднoм месту, провера назначених вештина и знања обавиће се у просторијама Дирекције
за железнице, Немањина 6, почевши од 8. августа
2018. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази,у
оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао),
биће одбачене. Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Кандидат који први пут заснива радни однос у
државном органу подлеже пробном раду од шест
месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај
испит положи до окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Дирекције за железнице: www.raildir.gov.rs, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕГУЛАТОРНЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Београд, Немањина 6
тел. 011/3618-216

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 брoj: 112-4861/2018 oд 31. маја 2018. гoдинe,
Дирекција за железнице оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6.
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II Радно место која се попуњава:

Радно место за правне послове
у области безбедности и
интероперабилности и припрему
прописа, у звању саветник
у Одсеку за безбедност и
интероперабилност железничког
саобраћаја, Сектор за регулисање
безбедности и интероперабилности
железничког саобраћаја
1 извршилац

Опис послова: пружа стручну помоћ у припреми и изради прописа и гранских стандарда из
области железничког саобраћаја; пружа стручну
помоћ у припреми за објављивање техничких
спецификација интероперабилности (ТСИ); прати прописе из области железничког саобраћаја у
другим земљама и израђује упоредне анализе за
потребе повећања нивоа интероперабилности и
безбедности железнице; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја
коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја: са међународним организацијама
у којима је Дирекција овлашћена да представља
Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за
безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; припрема нацрт сагласности
на Акте који се односе на индустријски колосек,
индустријску железницу, индустријску железницу
узаног колосека, узани и уплетени индустријски
колосек и туристичко-музејску железницу; учествује у стручним редактурама међународних прописа из области железничког саобраћаја; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања - познавање Закона о железници,
Закона о безбедности у железничком саобраћају,
Закона о интероперабилности железничког система, Закона о општем управном поступку, Закона о републичким административним таксама усмено; познавање рада на рачунару (MS Office,
Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 6
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Дирекција за железнице, Немањина 6, Београд, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање извршилачког радног места за
правне послове у области безбедности и интероперабилности и припрему прописа”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Коцић,
телефон: 011/3618-216 и 063/628-393.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања овог огласа у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву
на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (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 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.
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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат/киња
може доставити уз пријаву и сам/а, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Службе за управљање кадровима, у делу http://
www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр.
93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да
је јавни бележник надлежан и за оверавање
потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања
на снагу овог закона прописано да их оверава
суд, односно општинска управа; да основни суд
односно општинске управе као поверени посао
задржавају надлежност за оверавање потписа,
рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да
ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе,
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рукописе и преписе оверавати основни судови,
судске јединице, као и пријемне канцеларије
основних судова, односно општинске управе,
као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у
општини или суду.
IX Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
X 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 рад на
оглашенoм раднoм месту, провера назначених
вештина и знања обавиће се у просторијама
Дирекције за железнице, Немањина 6, почевши
од 20. августа 2018. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене.
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Кандидат који први пут заснива радни однос
у државном органу подлеже пробном раду
од шест месеци. Кандидат без положеног
државног стручног испита прима се на рад
под условом да тај испит положи до окончања
пробног рада.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Дирекције за железнице: www.raildir.gov.rs, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-4915/2018 од 31. маја 2018. године,
оглашава

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

1. Радно место за правне
послове, разврстано у звање
саветник
у Сектору за дигитализацију у
просвети и науци
1 извршилац

Опис послова: Обавља правне послове у вези
са спровођењем активности припреме и обраде
материјала од значаја за рад Сектора; обезбеђује
сарадњу са другим организационим јединицама
Министарства, као и сарадњу са другим министарствима, органима и организацијама у вези са
пословима из делокруга Сектора; врши правнотехничку обраду поднесака из области образовања и
науке у вези са делокругом Сектора; евидентира и
прати потребе образовних и научних институција
у односу на успостављене дигитализоване системе и врши обраду поднетих захтева и поднесака
из делокруга Сектора; врши припрему података
потребних за сачињавање аката и успостављање
процедура у вези са националним стратешким
документима о развоју информационог друштва,
реформи јавне управе и развоја е-Управе као и
развоја информационе безбедносати са аспекта
безбедности ИКТ система Министарства, прописа
о заштити података о личности и прописа којима
се обезбеђује слободан приступ информацијама
од јавног значаја; учествује у израд мишљења,
као и општих и појединачних аката који се односе
на питања из делокруга Сектора; обавља електронску коресподенцију са образовним и научним
организацијама у вези са пословима из делокруга
Сектора; обавља послове који се односе на остваривање, праћење и унапређење међународне
сарадње из делокруга Сектора; обавља и друге
послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из области правних
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.
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У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања
и васпитања, Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се
практичним радом на рачунару; знање енглеског
језика - провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности - провераваће се
писмено, стандардизованим тестовима и вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14

2. Радно место начeлник
Одељења за инспекцијске
послове у установама
предшколског, основног
и средњег образовања и
васпитања, разврстано у звање
виши саветник

у Сектору за инспекцијске послове
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира и организује
рад Одељења, координира и надзире рад просветних инспектора и пружа стручну помоћ
државним службеницима у Одељењу у поступању по предметима и представкама у обављању
инспекцијских и надзорних послова; има положај,
овлашћења, дужности и одговорности инспектора; планира спровођење инспекцијског надзора и
израђује предлоге за унапређивање и уједначавање рада просветних инспектора Министарства;
учествује у изради закона и позаконских аката
и израђује годишњи план инспекцијског надзора, контролне листе, измену контролних листа,
годишњи извештај о раду и иницира измене Закона и других подзаконских аката на основу уоченог стања и процењеног ризика из надлежности
Сектора; организује и врши заједнички надзор
са инспекторима у органима којима је поврено
вршење инспекцијског надзора и издаје обавезне инструкције за извршавање Закона о основама
система образовања и васпитања, (даље: Закон)
и других прописа, одузима овлашћење поједином инспектору који не обавља послове благовремено, стручно, законито и савесно и предлаже утврђивање одговорности у органу којем је
поверено вршење инспекцијског надзора; тражи
извештаје, податке и обавештења о вршењу појединих послова инспекцијског надзора и организује
вршење заједничког надзора са инспекторима у
органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора и припрема министру нацрт решења
по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донето о вршењу
инспекцијског надзора; припрема одговоре на
тужбу у управном спору када се спор покреће
по решењу у вршењу инспекцијског надзора и
сарађује са другим органима управе и јединицама
локалне самоуправе и указује на повреде права
у случајевима надлежности за доношење мера
или решења и усмерава и координира обављање
непосредног инспекцијског надзора у установама;
обавља најсложеније послове просветног инспектора у складу са законом и на начин прописан
Законом по налогу помоћника министра и послове регулисане Законом о заштити становништва
изложености дуванском диму; стара се о благовременом поступању по представкама и сровођењу препорука Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Одељења;
обавља и друге послове, у складу са Законом
којим се на општи начин уређује инспекцијски
надзор по налогу помоћника министра.
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Услови: високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен стручни испит
за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе, положен
испит за инспектора, најмање седам година радног искуства у струци, од чега најмање пет година
радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима
јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским
пословима, познавање једног светског језика и
познавање рада на рачунару или Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен стручни испит у области
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, најмање седам
година радног искуства у струци, од чега најмање
пет година у области образовања и васпитања,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, познавање једног светског језика и
познавање рада на рачунару.

правобранилаштвом у вези са судским споровима у којима Државно правобранилаштво заступа
Министарство као странку у поступку заштите
имовинских права Републике Србије; прикупља
релевантне чињенице и доказе од осталих организационих јединица Минситарства и стара се о
благовременој достави поднесака за Државно
правобранилаштво; учествује у припреми општих
и појединачних аката која се односе на решавање стамбених потреба државних службеника
и намештеника у Министарству; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о инспексијском надзору, Закона о
просветној инспекцији и Закона о основама система образовања и васпитања - провераваће се
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат или други доказ о познавање једног светског
језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и
вештина руковођења - провераваће се писмено,
стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

II Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Место рада: Београд, Захумска 14

3. Радно место за имовинскоправне послове, разврстано у
звање самостални саветник
у Одсеку за правне послове
1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак и прати реализацију заштите имовинских права Републике
Србије из делокруга Министарства у сарадњи са
Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије; даје мишљење и упућује на примену
прописа у поступку решавања имовинско правних односа и располагања непокретностима које
су на коришћењу установа из области образовања; даје мишљења и нацрте закона и предлоге подзаконских и других аката које Републичка
дирекција за имовину Републике Србије и друга
министарства достављају Министарству на мишљење, а којима се уређују имовинско правни
односи; израђује предлоге закључака које доноси
Влада којима се уређују имовинско правни односи из делокруга Министарства везано за установе
из области образовања којима је оснивач Република Србија; врши стручну обраду предмета и
представки из ове области; припрема поднеске
и остварује непосредну сарадњу са Државним
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Услови: високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавној својини и Закона о општем
управном поступку - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се
практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања
и организационе способности - провераваће се
писмено, стандардизованим тестовима и вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.
IV 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.
V 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.
VI 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 или оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном испиту за секретара установе
(aлтернативно, само за радно место под редним
бројем 2); оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном испиту за инспектора (за радно место
под редним бројем 2); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,

решења, уговори или други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског
језика (за радно место под редним бројем 2); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту у области образовања, односно
лиценца за наставника, васпитача или стручног
сарадника (алтернативно, само за радно место под
редним бројем 2); 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, уверење о положеном испиту за секретара установе и уверење о положеном
испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mestau-mpntr/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VII Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
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VIII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, почев од 6. августа 2018. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати
бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања
рада на рачунару и провере вештина аналитичког
резовановања и логичког закључивања и организационих способности (за радно место под редним бројем 1 и 3) и провере вештина аналитичког
резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења (за
радно место под редним бројем 2). За кандидате
који успешно заврше проверу познавања рада на
рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих
способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина
наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у
својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа
(јавног бележника, општинској управи или суду),
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од
шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за инспектора немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног испита за инспектора.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испит.
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.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 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),
у складу са закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број:
112-3826/2018 од 25. априла 2018. године и 51 број:
112-4861/2018 од 31. маја 2018. године, оглашава

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

1. Радно место за спровођење
јавних набавки

Група за спровођење јавних набавки,
Секретаријат Министарства, звање
саветник
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми годишњи
план јавних набавки и јавних набавки мале вредности; спроводи поступак јавних набавки и јавних
набавки мале вредности у складу са прописима
који регулишу област јавних набавки; израђује
нацрте интерних аката којима се ближе уређује
поступак јавних набавки; обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за
јавне набавке; израђује нацрте одлука, огласа,
обавештења, уговора и других аката у поступцима јавних набавки и јавних набавки мале вредности; води евиденције о јавним набавкама и јавним
набавкама мале вредности; израђује и доставља
периодичне извештаје о спроведеним јавним
набавкама о закљученим уговорима и поступцима
јавних набавки Управи за јавне набавке; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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, најмање три
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за службеника
за јавне набавке; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о јавним набавкама и Закона
о општем управном поступку - усмено; познавање
рада на рачунару - практичном провером рада на
рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за планирање и
припрему пројеката

Одељење за управљање пројектима,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља послове на изради стратегија, програма и планова у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; предлаже стратешке пројеката и приоритете; припрема
акта за закључивање мултилатералних и билатералних споразума, уговора о изградњи и осталих
аранжмана, са страним владама, међународним
финансијским институцијама, банкамa и компанијама; припрема акта за закључивање концесионих и уговора по моделима ЈПП у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; врши
анализу, припрему и прати реализацију израде
планске и техничке документације за реализацију
пројеката; сарађује са другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и институцијама РС у вези припреме пројеката које ће реализовати Министарство; припрема документа за
планирање буџета у делу који се односи на реализацију пројеката; дефинише пројекте (одређивање циљева, индикатора и обухвата пројекта);
предлаже преузимања вишегодишњих обавеза
за реализацију пројеката; даје предлоге за јавне
набавке потребне за реализацију пројеката,
учествује у припреми модела уговора и техничког
дела конкурсне документације; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке, односно
стручне области саобраћајно или грађевинско
инжењерство 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 пет година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи
- усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства - Одељење
за правне, кадровске и опште послове, Београд,
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Радмила Матић, тел. 011/3622064.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству са
назначеним радним местом на које се конкурише;
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се
18.07.2018. | Број 786-787 |

29

Администрација и управа

води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке за
радно место под редним бројем 1; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у 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 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
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.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту и сертификат о положеном испиту за службеника за јавне набавке.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву
о сагласности за прикупљање података на јавном
конкурсу за попуњавање извршилачких радних
места је могуће преузети на веб-страници Службе за управљање кадровима, на адреси www.suk.
gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
X Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашена радна
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места, провера стручних оспособљености, знања
и вештина која се вреднују у изборном поступку
обавиће се у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд,
Немањина 22-26, почев од 06. јула 2018. године.
О свему претходно наведеном кандидати ће бити
благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на бројеве или адресе које
наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на оба
радна места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. 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
без положеног испита за службеника за јавне
набавке примају се на рад под условом да тај
испит положе у року од три месеца од дана заснивања радног односа. Сагласно члану 9 Закона о
државним службеницима, којим је утврђено да су
кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са
положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом,
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.
Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на веб-страници
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-Управе: www.e.uprava.gov.rs,
на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Живадина Апостоловића 47
тел. 037/712-320

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат мора да испуњава и
следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је стекао високо образовање на сту-

дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник; да има
најмање пет година радног искуства у струци;
да се против њега не води кривични поступак;
да није кривично осуђиван; да поседује организационе, комуникационе, менаџерске и вештине презентације; да има знање страног језика
и зање рада на рачунару. Кандидат је дужан
да уз пријаву са биографским подацима, поднесе: програм рада за мандатни период, доказ
и стручној спреми, доказ о радном искуству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против њега не
води кривични поступак, уверење да није кривично осуђиван и уверење о општој здравственој способности. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком на коверти: „Пријава на конкурс
за именовање директора“.

ЛЕСКОВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
тел. 016/252-494 локал 17

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у
Закону о раду, кандидат треба да испуњава и
следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; да има најмање пет
година радног искуства; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак за
кривична дела која га чине неподобним за рад
у државним органима. Кандидат уз прописану
документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор, који разматра Управни одбор Центра за социјални рад
у поступку давања мишљења за именовање
директора. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs. и сајту www.csr-leskovac.
rs Центра за социјални рад Лесковац. Пријаве
са потребном документацијом достављају се на
адресу Центра лично или поштом.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЛОЗНИЦ А
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
“ВУК КАРАЏИЋ”
15303 Тршић, Вука Караџића бб
тел. 015/868-007

1) Правно кадровски аналитичар
УСЛОВИ: стечено високо образовање на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Обавезно знање рада на рачунару и најмање три година радног искуства. Поред наведених посебних
услова, кандидати морају да испуњавају и опште
услове за заснивање радног односа у јавним установама: да су држављани Републике Србије, да
су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да им раније није престајао радни однос
због теже повреде дужности на радном месту, да
није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело
које га чини неподобним за рад у државним установама. Пријаве за пријем у радни однос подносе
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву доставити следећу документацију: диплому о завршеном високом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење да кандидат није под истрагом
и да се против њега не води кривични поступак,
доказ о радном искуству. Пријаве са доказима о
испуњености услова подносе се Образовно-културном центру “Вук Караџић”, 15303 Тршић, Вука
Караџића бб, ковертиране са назнаком “За јавни
конкурс”. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбијене.

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

3) Кувар
УСЛОВИ: стечено средње образовање, пожељно претходно радно искуство у струци. Поред
наведених посебних услова, кандидати морају
да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа у јавним установама: да су држављаБесплатна публикација о запошљавању

ни Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, да им раније
није престајао радни однос због теже повреде дужности на радном месту, да нису правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које их
чини неподобним за рад у државним установама. Пријаве за пријем у радни однос подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву доставити следећу документацију:
диплому о завршеном средњем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење да кандидат није под истрагом и
да се против њега не води кривични поступак,
доказ о радном искуству. Пријаве са доказима о
испуњености услова подносе се Образовно-културном центру “Вук Караџић”, 15303 Тршић, Вука
Караџића бб, ковертиране са назнаком “За јавни
конкурс”. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбијене.

4) Помоћни кувар
више извршилаца

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

5) Конобар

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

НИШ
ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ

18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 7
тел. 018/253-962

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За кандидата за директора утврђују се
следећи услови: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године) из области друштвено-хуманистичких
наука или уметности; да има најмање пет година
радног искуства у струци; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; знање једног светског језика;
држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна документација за
избор кандидата за директора треба да садржи
следеће доказе: предлог програма рада и развоја
позоришта за период од четири године; диплому
или уверење о стеченој стручној спреми; радну
књижицу, односно други доказ о радном искуству
(уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују
стручност, допунска знања и способности у смислу члана 29 Статута Позоришта лутака Ниш, са
кратким прегледом остварених резултата у раду;
уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела за
која се гони по службеној дужности; уверење да
кандидат није правноснажно осуђиван; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
фотокопију личне карте; доказ о знању светског
језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе). Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној
код надлежног органа. Пријаву са конкурсном
документацијом доставити у затвореној коверти,
са назнаком: „Не отварати - за јавни конкурс за
избор директора Позоришта лутака Ниш“, у року
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, на горенаведену адресу или лично сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова Служби општих
послова.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГАЏИН ХАН
18240 Гаџин Хан
тел. 018/860-050

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије;
да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психо18.07.2018. | Број 786-787 |
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лошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у државним
органима. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, програм рада за мандатни период на који се
врши избор, потврду о радном стажу, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад у државним органима,
остала документа која могу послужити у поступку
давања мишљења за именовање директора. Рок
за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

непотпуне пријаве се неће разматрати. Сва обавештења о конкурсу могу се добити на телефон
021/604-9904. УО Народне библиотеке „Вељко
Петровић” Бачка Паланка ће у року од 30 дана
од дана завршетка конкурса спровести изборни
поступак, увидом у податке из пријаве, доказе
достављене уз пријаву и усменим разговором са
кандидатима који испуњавају услове предвиђене
конкурсом, саставити листу кандидата и доставити оснивачу образложени предлог листе кандидата за директора. Директора именује оснивач, тј.
СО Бачка Паланка, уз сагласност директора матичне библиотеке, тј. Градске библиотеке у Новом
Саду, Нови Сад, на период од четири године.

НОВИ СА Д

19370 Бољевац, Краља Александра 5
тел. 030/463-324

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
Бачка Паланка
Трг братства јединства 30
тел. 021/6049-904

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано
лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове: стечено високо
образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, или на специјалистичким студијама
на факултету; најмање три године радног искуства у култури; да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
држављанство РепубликеСрбије; општа здравствена способност. Кандидат за директора дужан
је да предложи програм рада и развоја установе,
као саставни део конкурсне документације. Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс
као доказ о испуњености услова прописаних конкурсом: извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци);
диплома о стеченом високом образовању - (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном
искуству - (потврда кандидата да има најмање 3
године рада у култури, са овереном фотокопијом
радне књижице); уверење о некажњавању - да
против лица које конкурише није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да се не
води кривични поступак за кривична дела која се
гоне по службеној дужности (не старије од шест
месеци); доказ о општој здравственој способности
(оригинал лекарско уверење), издато од стране
здравствене установе регистроване за издавање
уверења; краћи биографски подаци са прегледом
кретања у радном односу; предлог Програма рада
за четворогодишњи мандатни период. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријава на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Благовремена пријава је свака
пријава која је поднета у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује
испуњеност услова конкурса. Неблаговремене и
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за
рад у Републици Хрватској
Послодавац: „BELLA“ д.о.о. Семељци, Република
Хрватска

Столар

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БОЉЕВАЦ

производни погон у месту Дарда,
Република Хрватска, на одређено
време од 12 месеци (постоји
могућност продужења уговора о
раду)
3 извршиоца

Директор

Опис радног места: столар у производном
погону; радно место подразумева рад на стројевима за израду намештаја, склапање и монтирање
намештаја.

ЗАЈЕЧАР

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је канидат пунолетан, да је држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски односно стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник најмање пет година
радног искуства у струци; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Кандидат за директора установе социјалне заштите уз прописану конкурсну
документацију подноси програм рада за мандатни
период који разматра управни одбор у поступку
давања мишљења за именовање директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају следеће доказе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о стеченом
високом образовању, уверење да нису осуђивани,
радну биографију, доказ о радном искуству у струци и Програм рада за мандатни период на који
се врши избор. Докази могу бити оригинали или
оверене фотокопије. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Радмило Жикић, телефон:
064/894-93-39. Неблаговремене пријаве и пријаве
са непотпуном документацијом се неће разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: могу да конкуришу лица са завршеном средњом стручном спремом, смер - столар;
пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Запослени је од почетка рада социјално осигуран. Висина плате износи 500 евра (нето).
Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске, трошкове приликом издавања радне дозволе и радне визе,
обезбеђује смештај и сноси трошкове смештаја.
Потребна документација: радна биографија/
CV (обавезно написати имејл-адресу); фотокопија
пасоша (потребно је да су пасоши важећи минимално до децембра 2019. године); фотокопија
дипломе средње школе.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној
служби за запошљавање потребна документа
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени,
лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: столар - BELLA д.о.о. Семељци,
Република Хрватска“.
Кандидати који нису евидентирани као
незапослена лица у Националној служби
за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд,
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића
10, са назнаком „За конкурс: столар - BELLA д.о.о.
Семељци, Република Хрватска“.
За додатне информације о овом конкурсу,
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301
(позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231

Посао се не чека, посао се тражи

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

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са преставником Агенције „Belekos-Tie“.

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

Кандидати могу да доставе своје радне биографије на e-mail: office@belekos.rs и могу се јавити
на број телефона 011/4002-635.

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

Рок трајања конкурса: до 18.08.2018. године.

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

„NS – MADNESS“
САЛОН ЛЕПОТЕ

21000 Нови Сад, Цара Душана 50
тел. 063/8377-559

Мушко-женски фризер

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

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, са
радним искуством од 3 месеца. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву
01.08.2018.

Рок трајања конкурса: 18.08.2018. године.

ЗТР ПЕКАРА „ЈАНА“

КРОЈАЧКА РАДЊА „МОЈ КРОЈАЧ“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 95 лок. 7а
тел. 060/372-35-62

Кројач

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, познавање рада на индустријској
машини за шивење. Пријаве слати у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

ТР „ЛОЛИТА“

11070 Нови Београд
Марка Челебоновића 71
тел. 063/1170-551

Теренски трговац

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

21000 Нови Сад, Толстојева 19

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, радно искуство 6 месеци, пожељно
познавање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец.

Београд, Краља Милутина 8

Продавац у пекари

на одређено време до 12 месеци

Послодавац: Агенција за запошљавање
„Belekos-Tie“ из Београда
Београд, Бокељска 7, 3/12
e-mail: office@belekos.rs

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме,
небито радно искуство. Јављање кандидата на
горенаведену адресу, од 07 до 15.00 часова. Рок
за пријаву 01.08.2018.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, радно искуство 6 месеци, пожељно
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б
категорије. Пробни рад 1 месец.

Помоћни радник
електричара - шпринклер

место рада: Холдинг компанија
„M1L1“ – Essen, СР Немачка, на
одређено време 24 месеца
40 извршилаца
УСЛОВИ: електротехничка школа, III, IV степен стручне спреме; радно искуство пожељно;
пожељно знање у области електричних инсталација извођења система противпожарне заштите.
ОСТАЛО: обезбеђена обука - курс немачког језика у Србији и обука за шпринклера у трајању од
3 месеца; основна зарада је 7,5 евра нето по сату,
плаћен прековремени рад, бонуси, повећање
плате на сваких 6 месеци; осмочасовно радно
време, прековремени рад; могућност напредовања. Трошкове превоза до СР Немачке и назад
сноси Агенција „Belekos-Tie“. Изабрани кандидат
је здравствено и социјално осигуран. Трошкове
виза и радних дозвола сноси Агенција „BelekosTie“. Агенција „Belekos-Tie“ и послодавац помажу
у проналажењу смештаја, а трошкове смештаја
сноси запослени. Запослени је у обавези да обави
лекарски преглед, након потписивања уговора, а
трошкове сноси Агенција „Belekos-Tie“.
Одредбама Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 38/2015, 113/2017 - др. закон,
113/17) прописано је да Национална служба
за запошљавање и агенција посредују за запошљавање у иностранству. Такође, чл. 98а, тачка
1) закона, прописано је да агенција у поступку
посредовања за запошљавање у иностранству
сноси одговорност према лицима која се запошљавају у иностранству за законитост њиховог
запошљавања и за услове рада који морају одговарати законодавству земље у којој посредују.
Агенција за запошљавање „Belekos-Tie“ из Београда има важећу дозволу за рад издату од стране
надлежног министарства.
Бесплатна публикација о запошљавању

Возач комерцијалиста

“ГРАНД ТУРС” ДОО

„ИНТЕРФРИГО“ ДОО

21000 Нови Сад, Железничка 23а
тел. 063/525-981

11070 Нови Београд, Тошин бунар 163

Продавац туристичких
аранжмана

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани туризмолог,
мастер туризмолог или VI/2 степен, туризмолог;
рад у сменама; радно искуство небитно; основна
информатичка обука и енглески језик - средњи
ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон и адресу. Рок за пријаву 02.08.2018.

„НАНА ПРЕКО ДАНА” ДОО
Београд, Булевар ослобођења 110

Васпитач

на одређено време
15 извршилаца
УСЛОВИ: од IV степена стручне спреме, радно
искуство небитно. Трајање конкурса: до попуне.
Радне биографије и мотивационо писмо слати на
имејл: info@nanaprekodana.rs или се јавити на тел.
064/6436-225.

„MOBILELAND ACCESSORIES“ DOO
11070 Нови Београд, Народних хероја 52
тел. 066/6466-006

Продавац

пробни рад 1 месец
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail:
mobileland.accessories@gmail.com.

Сервисер расхладних и клима
уређаја
на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме електротехничке струке, возачка дозвола. Пробни рад
1 месец. Пријаве слати на e-mail: dusan.savic@
interfrigo.co.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

В.И.А ОГРАНАК
11070 Нови Београд, Милана Вујаклије 17

Презентација и продаја тестова
за контролу намирница и
клиничку дијагностику
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер
микробиолог, молекуларни микробиолог, биохемичар, технолог намирница и сл., познавање
рада на рачунару (Word, Excel, Powerpoint), возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика
(средњи ниво). Пријаве слати на e-mail: info@
viams.net, у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

КМПТ „НЕДЕЉКОВИЋ“
22425 Шашинци, Змај Јовина 13
тел. 022/684-022, 684-221

Одржавање хигијене у кланици
на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на телефон 064/643-3276. Конкурс је отворен до 01.08.2018.
18.07.2018. | Број 786-787 |
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„СЛОДЕС“ ДОО

СЗТР “ПЕРЕЦ”

11090 Београд, Борска 92ф
тел. 011/3593-372
e-mail: administracija@slodes.rs

21000 Нови Сад, Ђорђа Рајковића 13
тел.064/6455-063

Физиотерапеут - масер

на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно
радно искуство минимум 12 месеци. Кандидати се могу јавити лицу за контакт, на телефон:
011/3593-372 или радну биографију упутити на
e-mail: administracija@slodes-rs. Рок за пријаву кандидата је закључно са 05.08.2018. године.

МГ ПРОМЕТ ДОО
24000 Суботица, Иштвана Вига 2
тел. 024/564-302

Магационер

пробни рад 2 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на
контакт телефон. Оглас је отворен до 31.07.2018.
године.

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, 6
месеци радног искуства. Рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву
08.08.2018.

„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

SCREAM DOO

за рад у Суботици
10 извршилаца

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

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

Продавац

на одређено време, место рада Нови
Београд и Вождовац
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме,
пожељно искуство у трговини. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање: 05.08.2018. године.

СЗТР „ПЕРЕЦ“
21000 Нови Сад, Лазе Телечког 9
тел. 064/6455-063

Продавац у пекари

Кувар

за рад у Суботици
10 извршилаца
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: до попуне радних
места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе мејлом или да контактирају послодавца
путем телефона. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО, ЧАЧАК

на одређено време 1 месец

Коњевићи, Булевар ослободилаца бб
e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме, радно искуство 6 месеци. Рад у
сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана.
Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву: до 05.08.2018.

место рада Чачак, на одређено
време 2 године

„ОВЕР“ ДОО
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 2
тел. 060/5591-020

Кројач - кројачица

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци, искуство у раду на ендлерици, ибердеку и паспулици. Рад у сменама.
Јављање кандидата на горенаведени телефон од
10 до 14 часова. Рок за пријаву: 05.08.2018.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Референт продаје

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; радно искуство 3 године; возачка
дозвола Б категорије; немачки језик (виши ниво),
рад на рачунару (Word, Excel). Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу радне биографије да доставе на гореневедени мејл,
лице за контакт: Дејан Ћирић.

„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

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 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.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
„ГАРДИАН“
Панчево, Ђуре Даничића 4/19
тел. 064/899-2630

Службеници обезбеђења

у ТЦ „Авив парк“ на Звездари
(Београд)
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; основно познавање рада на рачунару; психофизичка способност; радно искуство на истим пословима, лиценца за службеника обезбеђења и стручни испит
из противпожарне заштите су пожељни; уколико
кандидати немају радно искуство биће обучени за
рад на пословима службеника обезбеђења. Кандидати се могу пријавити путем телефона или
доставити пријаву и радну биографију на e-mail
адресу: capunovic@gardian.co.rs. Контакт особа:
Дејан Чапуновић.

„ГОЛУБ“ ДОО
11080 Земун, Горњоградска 7Б
тел. 064/2361-099

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
трговац у малопродаји. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана, телефон: 064/2361-099.
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„ОРИОН ТЕЛЕКОМ“ ДОО

Београд - Земун - Земун Поље
Мале пруге бб
e-mail: nina.djordjevic@oriontelekom.rs

Продавац на терену

за рад у Новом Саду, на одређено
време
10 извршилаца
Опис посла: продаја услуга „Орион телекома“ од
врата до врата.
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме; радно искуство није битно; основна информатичка обука. Теренски рад. Јављање кандидата
на горенаведени имејл. Рок за пријаву 31.07.2018.

УНА ТЕРМО ЕЛЕКТРО ФРИГО ДОО
26000 Панчево, Шарпланинска 143ц

Инсталатер климатизације,
вентилације и грејања
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: 6 месеци радног искуства, возачка дозвола Б категорије, теренски рад. Јављање кандидата на контакт телефон: 069/3834-860.

КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК
АГЕНЦИЈЕ ЗУМРЕТА ДУПЉАК ПР
26000 Панчево, Светог Саве 23а
тел. 064/4169-232

Књиговодствени послови
УСЛОВИ: обавезно искуство на књиговодственим пословима 12 месеци. Трајање конкурса:
30.09.2018. Контакт са послодавцем мејлом:
knjigovodja-savetnik@mts.rs или јављање кандидата на телефон: 064/4169-232.

СТР „ДОЛАР”
11000 Београд, Михајла Аврамовића 26
тел. 061/1417-774

Радник на припреми и продаји
брзе хране
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме,
пожељно радно искуство. Кандидати треба да се
јаве лично, од 10 до 15 часова или да се јаве на
наведени број телефона. Рок за пријављивање:
10.08.2018. године.

АУТО-КУЋА „РАДЕ КОНЧАР“
11070 Нови Београд, Земунски пут 3
тел. 011/213-95-23, 214-55-23
063/231-294

Координатор сервисне радионице
и техничке контроле
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, саобраћајне, машинске, електротехничке струке или
ФОН.

Ауто-механичар за рад у сервису
на путничким и теретним
возилима и на техничком
прегледу возила
на одређено време до 3 месеца

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме, ВКВ
или КВ ауто-механичар, радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или на e-mail:
akkoncar@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

„КЛИМА-ТЕХНИКА“ ДОО
11030 Београд, Пожешка 37-39
тел. 011/3058-825

Мајстор за одржавање/сервисер
опреме за климатизацију
место рада: Чукарица, на одређено
време 6 месеци

УСЛОВИ: инсталатер грејања, инсталатер климатизације, механичар за расхладне уређаје, сервисни механичар за расхладне уређаје; возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука;
искуство није битно. Пробни рад 3 месеца, теренски рад. CV послати на имејл: suzana.jakovljevic@
nsz.gov.rs. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”.

“MAGNETI MARELLI AUTOMOTIVE”
ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: uros.ognjanovic@magnetimarelli.com

Оператер у логистици

на одређено време 3 месеца
Опис посла: врши квантитативан и квалитативан пријем робе/репроматеријала; води ажурно
евиденцију улаза и излаза робе/репроматеријала; врши утовар/истовар робе/репроматеријала
виљушкаром; у случају потребе спроводи примопредајне пописе, контроле и годишње пописе;
брине о уредности складишта и складиштења,
сортирања и евидентирања робе; одговоран
за примену свих безбедносних мера при раду, у
складу са Законом о безбедности на раду и Правилником о безбедности и здравља на раду, као
и мера против пожарне зажтите и друге послове.
УСЛОВИ: III или VI степен стручне спреме, техничке струке; пожељно радно искуство на истим или
сличним пословима, али није неопходно; познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; познавање енглеског језика; пожељна
лиценца за управљање виљушкаром. Предвиђен
пробни рад 3 месеца. Кандидати радне биографије
могу доставити на имејл-адресу: uros.ognjanovic@
magnetimarelli.com, најкасније до 28.07.2018.

„TEHNOUNION - EXIM“ DOO
Сремска Каменица, Мајора Тепића 26
e-mail: bojana.bircanin@tehnounion.rs

Књиговођа

пробни рад 3 месеца
Опис посла: самостално обављање рачуноводствених-књиговодствених послова.
УСЛОВИ: MS Office пакет; познавање система
Ab Soft; VII/1 степен, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије;
VI/2 степен, економиста; VI/1 степен, економиста за општу економију, банкарство и финансије;
5 година радног искуства; енглески језик средњи
ниво; основна информатичка обука. Јављање
кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву
09.08.2018.

Kњиговођа - административни
радник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Ms Office пакет; познавање пословног
информационог система Ab Soft; VI/2 степен, економиста; VI/1 степен, економиста за финансије,
рачуноводство и банкарство; IV степен, књиговођа; 3 године радног искуства; енглески језик
- средњи ниво; основна информатичка обука.
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок
за пријаву 09.08.2018.

CASADA LUX
Крушевац, Липљанска 69/18
тел. 066/470-270

Кол-оператер

за рад у Новом Саду, на одређено
време
6 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен
(телефониста), радно искуство није битно. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона. Рок за пријаву 10.08.2018.

„INTERNATIONAL PLAST” DOO
Петроварадин, Раде Кончара 1
тел. 069/4254-653
e-mail: bojanaserbiaplast@gmail.com

Рад на екструдерима
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен - гумар и пластичар; IV степен
- техничар за технологију гуме и пластике; III степен - неразврстани гумари и пластичари III категорије сложености; III степен - гумар и пластичар;
2 године радног искуства. Рад у сменама, ноћни
рад. Радно место са повећаним ризиком. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона и имејл-адресу. Рок за пријаву 11.08.2018.

„STEVAN STILL“ DOO
11080 Земун, Угриновачки пут 70
тел. 011/3160-486

Извршилац у куваони
козметичких препарата

на одређено време, пробни рад 1
месец
7 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.
Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана,
контакт телефон: 011/3160-486.

„ХЕРМИ“ - НЕПРИМЕТНИ
ГРОМОБРАНИ ДОО
11080 Земун, Хемингвејева 12
тел. 011/414-0485
e-mail: office@hermi.co.rs

Складиштар - складишни
послови и послови доставе

на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана на
контакт телефон: 011/414-0485 или путем имејл
адресе: office@hermi.co.rs.
18.07.2018. | Број 786-787 |

35

Трговина и услуге / Медицина

„ECOTIP TEDEX“ DOO
11080 Земун, Ташка Начића 5б
тел. 011/2450-976
e-mail: info@ecotip-tedex.rs

Радник у производњи електричар, механичар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
електротехничке или машинске струке.

Шивач/кројач - рад на
индустријским машинама за
шивење
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
неопходно основно знање рада на индустријским
машинама за шивење.
ОСТАЛО: Кандидати се могу јавити у року од 30
дана, на телефон: 011/2450-976.

„ТАЧКА“ ДОО
18000 Ниш, Зеке Буљубаше 4
тел. 018/252-382

Контролор на линији техничког
прегледа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: саобраћајни
техничар, знање рада на рачунару, возачка дозвола А и Б категорије, знање енглеског језика,
радно искуство: 12 месеци, CV. Телефон за контакт: 060/5139-130.

РАДЊА „ХРОНО ПЛУС“
18000 Ниш, Византијски булевар 88, лок. 5

Продавац
УСЛОВИ: трговац. Телефон за контакт: 064/2042-573.

Агент техничке подршке на
француском језику

на одређено време, пробни рад 6
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање; IV, V, VI, VII
степен стручне спреме; знање француског језика
на вишем - конверзацијском нивоу.
ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: до попуне. Потребно
је да кандидати своје пријаве пошаљу на имејл:
mbrasic@trizma.com.

WIENER STADTISCHE
ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД

почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању, познавање рада на рачунару.
Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs
или на адресу: Институт за јавно здравље Србије
“Др Милан Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др
Суботића 5, са назнаком „За конкурс - виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер”.
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање
и на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 060/100-6468
e-maill: j.faragovic@wiener.co.rs

15300 Лозница, Болничка 65
тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Агент за продају осигурања

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца

Доктор медицине

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно је поседовање возачке дозволе
Б категорије и радно искуство у продаји, продаји осигурања или комерцијали. Рок за пријаву
је 25.07.2018. године. Пријаве на конкурс:
j.faragovic@wiener.co.rs или на број телефона:
060/100-6468.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом, да има завршен медицински факултет, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе
следеће доказе о испуњавању услова из огласа:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету и фотокопију уверења о положеном
стручном испиту.

Медицина

Дипломирани економиста

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

Виши санитарни техничар/
санитарно еколошки инжењер

у Oдељењу за израду хранљивих
подлога Центра за микробиологију,
на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом; да има завршен економски факултет, са положеним сертификатом
за службеника за јавне набавке, за потребе ОБ
Лозница. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова
из огласа: фотокопију дипломе о завршеном економском факултету и фотокопију сертификата за
службеника за јавне набавке.

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, IV степен стручне спреме, да има завршену средњу медицинску школу
(смер лабараторијски техничар); положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова из
огласа: фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи и фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

на одређено време, пробни рад 6
месеци
15 извршилаца

Опис послова и радних задатака: припрема
хранљиве подлоге, боје, растворе, сложене пуферизоване и комбиноване; проверава микробиолошке подлоге на стерилност; контролише специјално и стандардно прање лабораторијског
посуђа; обавља и контролише суву и влажну стерилизацију, као и стерилизацију која се обавља
путем филтрације; контролише pH подлоге
помоћу пехаметра; обавља одлазак у кланице
ради набавке животињске крви за потребе израде
хранљивих подлога; обавља едукацију кадрова из
делокруга свога рада; одговоран је за лабораторијску опрему и снабдевање лабораторије; води
документацију Одељења; припрема извештаје
под надзором шефа Одељења; узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања; врши
микроскопски преглед узорака под надзором
одговорне особе; изводи микробиолошке анализе; проверава контролне тестове и контролу
резултата под надзором одговорне особе; учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља;
контролише примену система квалитета; обавља
и друге послове из делокруга рада Одељења по
налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: без обзира на занимање; IV, V, VI, VII
степен стручне спреме; знање немачког језика на
вишем - конверзацијском нивоу.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом, IV степен стручне
спреме, да има завршену средњу медицинску

БУЛЕВАР НЕКРЕТНИНЕ
18000 Ниш, Трг краља Александра 2а
лок. М15
e-mail: hr@bulevarnekretnine.rs

Агент за некретнине

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, пробни
рад 2 месеца, знање рада на рачунару, возачка
дозвола Б категорије.

„ТРИЗМА“ ДОО
Нови Београд, Тошин бунар 272

Агент техничке подршке на
немачком језику
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Гинеколошко-акушерска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, IV степен стручне спреме, да има завршену средњу медицинску школу
(гинеколошко-акушерски смер), положен стручни
испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова из
огласа: фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи и фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра
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школу (општи смер); положен стручни испит.
Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе
следеће доказе о испуњавању услова из огласа:
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи и фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом
биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити на адресу ОБ Лозница, са назнаком „За
оглас” и назнаком радног места за које се конкурише. Одлука о избору кандидата донеће се у року
од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници ОБ
Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће
бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу за
офталмологију, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са боловања
на рад
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер,
положен стручни испит. Као доказ о испуњености
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе
о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору,
ако кандидат поседује радно искуство, потребно
је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. 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 e-mail 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 Смедеревска Паланка
Кнеза Милоша 4
тел. 026/310-864

Возач у санитетском превозу

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у
Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом
УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови
за заснивање радног односа су: средње образовање (IV степен стручне спреме); возачка дозвола Б категорије; 2 године радног искуства на
пословима возача. Кандидати подносе: пријаву
на оглас са кратком биографијом; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о завршеној школи; уверења или
Бесплатна публикација о запошљавању

потврде о радном искуству на пословима возача;
фотокопију возачке доволе Б категорије; извод
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван; лекарско уверење (подноси кандидат који
буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености
услова за заснивање радног односа подносе се
у оригиналу или овереним копијама не старијим
од 6 месеци. Пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у Одсек за правне и опште послове
Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу
бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон 026/319-933.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „ЗЕУС“
ПР КРИСТИНА УЗЕЛАЦ
Шимановци, Дечка 5
тел. 063/87-54-517
e-mail: office.zeuslaboratorija@gmail.com

Медицинско-лабораторијски
техничар
пробни рад 1 месец

Опис посла: венепункција, тријажа, преаналитичка и аналитичка обрада узорака.
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), стручни испит. Рад у сменама. Слање пријава путем имејла: office.
zeuslaboratorija@gmail.com. Лице за контакт:
Наташа Ћирић. Трајање конкурса: до 20.07.2018.

те одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску
документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа, даје
оцену радне способности и упућује на лекарску
и инвалидску комисију, ради у комисијама и на
посебним програмима, издаје стручно мишљење,
лекарско уверење, на лични захтев и на службени
захтев код одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран
за координаторни рад у својој јединици, прати и
предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге
послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба
12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 21а
тел. 011/260-71-37

Фармацеут

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

за рад у апотеци, на одређено време
до 6 месеци
2 извршиоца

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, радно искуство 2 године, положен
стручни испит, поседовање лиценце, познавање
рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Пријаве слати на e-mail: apoteka.lora@ gmail.com.

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и
благовремено лечење пацијената, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте
и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из
области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко-консултативни преглед, прописивање
препоручене терапије и упућивање на виши ниво
здравствене заштите. У поступку остваривања
здравствене заштите изабрани лекар упућује
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на
основу мишљења доктора медицине специјалис-

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонатологије,
у Служби за интензивну негу
и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са боловања, до
27.03.2019. године, пробни рад
до 3 месеца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се
о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске
анализе; ради и друге послове из свог делокруга
а по налогу непосредног руководиоца; учествује
18.07.2018. | Број 786-787 |
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у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и
Института.
УСЛОВИ: да кандидат поседује средњу стручну спрему - IV степен, да има завршену средњу
медицинску школу, смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
завршеној средњој медицинској школи; уверење
о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење
суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не
старије од 6 месеци); доказ о радном искуству
уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV),
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа
кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће
обављати и фотокопију личне карте. Пријаве се
предају у затвореној коверти лично или поштом
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем медицинске сестре - техничара
на Одељењу неонатологије“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Дипломирани фармацеут

на одређено време због повећаног
обима посла, а најдуже до 24
месеца (на пословима радног места
магистар фармације), за рад у
Апотеци Параћин
УСЛОВИ: високо образовање, фармацеутски
факултет; интегрисане академске студије, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у звању магистра фармације. Кандидати подносе:
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију
уверења о држављанству, фотокопију дипломе
или уверења о завршеном фармацеутском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце за самосталан
рад у струци или фотокопију решења о упису у
комору. Кандидати подносе наведену документацију у неовереним копијама. Запослени обавља
послове у складу са описом послова датих у Правилнику о систематизацији послова код Апотеке
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Параћин. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу Апотеке Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место дипл. фармацеута“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон: 062/562-654.

Фармацеутски техничар
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар; без радног искуства, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), стручни испит, рад у сменама.
Рок за пријаву је до попуне.

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

Mедицинска сестра - техничар
4 извршиоца

ЗУ АПОТЕКА „ПРИМА ЛЕК“

Медицинска сестра - техничар

37260 Варварин, Слободе 29

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање
енглеског језика, радно искуство 12 месеци. Пријаве
са потребним доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања конкурса.

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад на
Одељењу за пнеумофтизиологију
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер,
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у
комору, фотокопију/очитану личну карту, ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука”
Смедерево или путем поште на горенавдену 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.

FENIX-APOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30А
тел. 063/542-727
e-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут

на одређено време до повратка
запосленог са боловања/неплаћеног
одсуства са рада
4 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска
школа; стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

Виша медицинска сестра техничар
УСЛОВИ: високо образовање (на студијама првог
степена, основне или академске, по прописима
до 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање две године по прописима
о образовању до 10. септембра 2005. године),
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

Доктор медицине специјалиста
неурологије
УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним
академским студијама, по прописима који регулишу високо образовање од 10.09.2005. године),
стручни испит, специјалистички испит из неурологије, лиценца, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
неурологије или доктор
медицине уколико се не пријави
ниједан доктор медицине
специјалиста неурологије
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
са рада (17.12.2019. године)

УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним
академским студијама, по прописима који регулишу високо образовање од 10.09.2005. године),
стручни испит, специјалистички испит из неурологије, лиценца, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине (за
доктора медицине најмање шест месеци искуства
у звању доктора медицине).

Техничар одржавања одеће

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
са рада

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); без радног искуства, стручни испит, рад у сменама. Рок за
пријаву је до попуне.

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања

Спремачица
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УСЛОВИ: основно образовање.

Фризер/берберин

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на наведену
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности специјалиста офталмолог
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог, стручни испит, положен специјалистички
испит, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности специјалиста офталмолог
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог, стручни испит, положен специјалистички
испит, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

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.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра; основна информатичка обука.

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.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије.

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

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.
Бесплатна публикација о запошљавању

Стоматолошка сестра

на одређено време, пробни рад 1
месец

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
СУБОТИЦА

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

21000 Нови Сад, Гундулићева 8
e-mail: dragana@risusordinacija.rs

место рада: Гуча, општина Лучани,
на одређено време 3 месеца

Возач

пробни рад 6 месеци

„РИСУС ОРТОДОНЦИЈА“
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

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,
већ они падају на терет запосленог. Зарада
медицинског техничара одређена је Уредбом,
основица за обрачун износи 2.561.23 динара, а
коефицијент за дато радно место је 13,11. Уз
наведену зараду Установа обезбеђује и аутобуску карту на име путних трошкова за градске и приградске месне заједнице унутар града
Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Доктор стоматологије

на одређено време, пробни рад 1
месец
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије; енглески језик, средњи ниво; основна
информатичка обука; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на
горенаведени имејл. Рок за пријаву: 09.08.2018.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“

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

Доктор медицине, специјалиста
офталмологије
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),
кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Др Милан - Бане
Ђорђевић“ Велика Плана. Услови за заснивање
радног односа за послове доктора медицине,
специјалисте офталмологије: високо образовање
стечено на интегрисаним академским студијама
из области медицине, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из офталмологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника или на основним студијама из области медицине, у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из офталмологије,
у складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника. Додатна знања/испити/
радно искуство: стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за
радно место доктора медицине, специјалисте
офталмологије, кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију лиценце
издате од надлежног органа или решење о упису у комору, фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са чипом),
оверену фотокопију уверења о држављанству,
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, кратку биографију, адресу и контакт
телефон. Пријаве са кратком биографијом,
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адресом, адресом електронске поште, контакт
телефоном, овереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком ,,Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове доктора медицине, специјалисте офтамологије”, предају се непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ или путем
поште на горенаведену адресу. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да
достави кандидат који буде примљен у радни
однос. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Одлука о избору
ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављена на
огласној табли ДЗ, а изабрани кандидат ће бити
лично обавештени путем имејла или поште.

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Кандидат уз пријаву треба да достави
оверен препис или фотокопију дипломе, уверење о завршеном медицинском факултету,
оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ 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); лекарско уверење о здравственој
способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата); биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве на
оглас доставити на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И
ДЕРАТИЗАЦИЈУ „ЕКО-САН“
11080 Земун, Београд
Батајнички друм 14. део број 8
тел. 064/812-1127

Доктор медицине

на волонтерској специјализацији из
епидемиологије
УСЛОВИ: минимум VII степен стручне спреме,
лекар на волонтерској специјализацији из епидемиологије, почетни ниво енглеског језика.
Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана,
на телефон: 064/812-1127 или на имејл-адресу:
nadezda.ivkovic@ekosan.co.rs.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 062/562-654

Доктор медицине - изабрани
лекар

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва са
Одсеком превентивне здравствене
заштите, на одређено време због
повећаног обима посла, а најдуже до
24 месеца
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке:
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Кандидати подносе: пријаву на оглас,
кратку биографију, фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних, фотокопију уверења о
држављанству, фотокопију дипломе или уверења
о завршеном медицинском факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце односно одобрења за самосталан
рад у струци или решење о упису у надлежну
комору, лекарско уверење (подноси кандидат
који буде изабран на конкурс).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања на сајту Министарства здравља
Републике Србије и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима.
За све информације можете се обратити на телефон: 062/562-654. Пријаве са назнаком „Пријава
на конкурс за радно место доктора медицине за
рад у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва са Одсеком превентивне здравствене заштите“ и са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на
горенаведену адресу.

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

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају следеће посебне услове: високо образовање медицинске струке, VII/1 степен
стручне спреме на интегрисаним академским
студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни
испит, лиценца за рад, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије не старије од 6 месеци, и то: пријаву на
оглас, биографију са адресом и бројем телефона;
диплому о завршеном медицинском факултету;

уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у именик коморе; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата); уверење о држављанству РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну карту;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон:
034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем
поште на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу за
оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са
боловања на рад
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер;
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису
у комору, фотокопију/очитану личну карту. Ако
кандидат поседује радно искуство, потребно је
доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница
„Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз
напомену „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има e-mail 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-581

Доктор медицине

за потребе Службе за продужено
лечење и негу у ОБ
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о сте-
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ченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене
презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

за потребе Одељења за клиничкобиохемијску дијагностику, одсек у
ОБ, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
фармацеутски факултет - смер за мед. биохемичаре; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, извод
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА “1. ОКТОБАР”
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Доктор медицине

у Служби за општу медицину, кућно
лечење и хитну медицинску помоћ,
на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стручне спреме и положен стручни испит.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о
завршеном медицинском факултету и уверење о
положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном. Пријаве
слати на горенавдену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови”. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Одлука о избору
кандидата ће бити донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава и иста ће
бити објављена на огласној табли Дома здравља.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-772

Виша медицинска сестра или
медицинска сестра - техничар

на одређено време од 6 месеци, на
Клиници за кардиохирургију
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Виша медицинска сестра или
медицинска сестра - техничар

на одређено време од 6 месеци, на
Клиници за кардиологију
2 извршиоца

Виша медицинска сестра или
медицинска сестра - техничар

на одређено време од 6 месеци, на
Клиници за анестезију и интензивно
лечење
2 извршиоца

Виша медицинска сестра или
медицинска сестра - техничар

на одређено време од 6 месеци, у
Служби за инвазивну и интервентну
кардиоваскуларну дијагностику и
терапију
2 извршиоца

Виша медицинска сестра или
медицинска сестра - техничар

на одређено време од 6 месеци, у
Заједничким медицинским службама
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме здравствене струке одговарајућег смера; положен
стручни испит; пробни рад месец дана. Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима),
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или други доказ о
радном стажу, уверење о држављанству. Предност
ће имати кандидати који имају искуство у раду у
установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Кафе-куварица/сервирка

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме и
радно искуство на пословима кафе-куварице/
сервирке. Кандидати уз пријаву подносе следећа
документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију радне књижице или
други доказ о радном стажу, доказ о обављеном
санитарном прегледу, уверење о држављанству.
Предност ће имати кандидати који имају искуство
у раду у установи терцијарног нивоа здравствене
заштите.

Дактилограф

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, познавање
рада на рачунару. Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију радне
књижице или други доказ о радном стажу, доказ
о положеном курсу за рад на рачунару, уверење
о држављанству. Предност ће имати кандидати
који имају искуство у раду у установи терцијарног
нивоа здравствене заштите.

Возач

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме и радно искуство на пословима возача; возачка дозвола Б
категорије. Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са

контакт подацима), оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, возачка дозвола Б категорије,
фотокопију радне књижице или други доказ о
радном стажу, уверење о држављанству.
ОСТАЛО: описи послова за сва радна места су
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Института и
кандидатима су доступни на увид у просторијама
Одељења за правне, кадровске и административне послове Института, радним данима од 14
до 15 часова. Пријаве и доказе о испуњености
услова кандидати могу предати лично на писарници Института или послати поштом на наведену адресу Института, са назнаком „За конкурс за
запшољавање”. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Кандидати ће о одлуци
о избору за пријем у радни однос бити обавештени достављањем поштом на адресу кандидата.
Кандидати (здравствени радници) који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе оверену фотокопију
лиценце или решења или оверену фотокопију
решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника или сарадника у складу са позитивним прописима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одрђено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска
школа - педијатријског или општег смера; положен стручни испит, најмање шест месеци радног
искуства.

Лабораторијски техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска
школа - смер лабораторијски техничар; положен
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију,
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и
сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
разматрање.
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ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII степен,
положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства на пословима дипломираног правника. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију
дипломе о завршеном правном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, уверење о држављанству, уверење суда
да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага, радну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве слати на наведену адресу или лично
доставити у писарницу ДЗ Барајево.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар
у интензивној нези нивоа 2 за рад
у Одељењу коронарне једицнице,
у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом и контак телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), оверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

2) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку за палијативно
лечење у Служби за продужено
лечење и негу, на одређено време 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом и контак телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), оверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

3) Домар - мајстор одржавања

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, машинско-електротехничка школа, III степен стручне спреме,
смер металостругар, металобрусач, алатничар,
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машинбравар, водоинсталатер. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме).

4) Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подносе:
молбу за пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидати не
доставе наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Руководилац послова
инвестиционог и техничког
одржавања

за рад у Служби за техничке,
помоћне и друге сличне послове
УСЛОВИ: стечено образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, грађевинске, електротехничке или машинске струке, VII
степен; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, грађевинске, електротехничке или машинске
струке, VII степен; знање рада на рачунару; положен одговарајући стручни испит из области рада,
у складу са законом. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
оверену фотокопију уверења о положеном стручном стручном испиту из области рада, у складу са
законом, доказ о знању рада на рачунару. Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног

односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој спосбности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас”, са називом и
редним бројем радног места за које се конкурише,
на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине

за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, на одређено време 3
месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен
стручне спреме, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

2) Доктор медицине

за рад у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима, на
одређено време 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен
стручне спреме, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

3) Доктор медицине специјалиста
у операционим салама
за рад у Одељењу за интензивно
лечење у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима, на
одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација
из анестезиологије са реаниматологијом, VII/2
степен стручне спреме, стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање три године
и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

4) Доктор медицине специјалиста
у радиолошкој дијагностици
за рад у Служби радиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима, на
одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из радиологије, VII/2 степен стручне спреме,
стручни испит, лиценца, специјалистички испит,
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

5) Медицинска сестра - техничар
на интензивној нези нивоа 2 за рад
у Одељењу коронарне јединице
у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен стручне спреме, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

6) Медицинска сестра - техничар
у онкологији и хемиотерапији
за рад у Специјалистичкој
онколошкој амбуланти у Дневној
болници за хемиотерапију при
Заједничким пословима, на
одређено време 3 месеца због
повећаног обима посла

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

7) Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Одељењу биохемије
и имунохемије у Служби
лабораторијске дијагностике
при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа за лабораторијског техничара, IV степен стручне спреме,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

8) Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију у Служби
за физикалну медицину и
рехабилитацију при Заједничким
медицинским пословима, на
одређено време 3 месеца због
повећаног обима посла

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

9) Спремач - спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радна места од 1 до 8 подносе: молбу за пријем и биографију са адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа. Кандидати
за радна места 3 и 4 поред наведеног подносе и:
оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту.
Кандидати за радно место 9 подносе: молбу
за пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је
Бесплатна публикација о запошљавању

чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су сведочанства или уврења
издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

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

Доктор медицине - изабрани
лекар

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника,
кућно лечење, здравствену негу и
епидемиологију
на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама из области медицине, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит; лиценца. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце, биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на
оглас број 6/2018”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска
сестра - техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверен
препис или 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Возач санитетског возила

у болничким установама, особа са
инвалидитетом
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола за Б, Ц, Д
и Е категорију возила; статус особе са инвалидитетом утврђен од стране Националне службе за запошљавање; здравствена способност за
управљање моторним возилом Б, Ц, Д и Е категорије. Кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: решење Националне службе за
запошљавање којим је утврђен статус особе са
инвалидитетом (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи (IV или III степен стручне спреме);
фотокопију возачке дозволе; лекарско уверење о
здравственој способности за управљање моторним возилом Б, Ц, Д и Е категорије (оригинал или
оверена фотокопија), кратку биографију. Пријаве
се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици

пробни рад од 2 месеца, за рад у
Служби за радиолошку, ултразвучну
и лабораторијску дијагностику,
Одсек за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалиситчком испиту,
фотокопију решења о упису у лекарску комору
или фотокопије дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје
МУП), не старије од 6 месеци, уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности спец. офталмологије
пробни рад од 2 месеца, за рад у
Специјалистичко-консултативној
служби, Одсек за офталмологију

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из
офталмологије, фотокопију решења о упису у
лекарску комору или фотокопију дозволе за рад
- лиценце, уверење да кандидат није осуђиван
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,
уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не
старије од 6 месеци, кратка биографија са адресом и контакт телефоном.
18.07.2018. | Број 786-787 |

43

Медицина / Пољопривреда

Виши радиолошки техничар

пробни рад од 2 месеца, за рад у
Служби за радиолошку, ултразвучну
и лабораторијску дијагностику,
Одсек за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о вишој медицинској школи/висока здравствена школа струковних
студија, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о упису у лекарску комору или фотокопију дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђиван (уверење
издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да
се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6
месеци, кратка биографија са адресом и контакт
телефоном.

Спремачица/спремач
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи, неоверену фотокопију личне карте, уверење да нису осуђивани (уверење
издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да
се против њих не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд, не старије од 6 месеци),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере стручног знања који су важни за доношење одлуке о
пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ
Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом
здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или лично доставити
у писарницу ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу
скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом
рада службе; врши дијагностику и благовремено
лечење пацијената; указује хитну медицинску
помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед,
прописивање препоручене терапије и упућивање
на виши ниво здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене заштите изабрани
лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво на основу мишљења доктора меди-
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цине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво води потпуну медицинску документацију о здравственом
стању пацијента, фактурише здравствене услуге
које пружа даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно
мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и
на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан и
одговоран за координаторни рад у својој јединици,
прати и предлаже измене у процедуралном раду у
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге
послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.

VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења
о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом
или личном доставом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба
бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на
оглас, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверну фотокопију
лиценце за рад или решења о упису у комору,
изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа,
дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
горе наведену адресу.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЦЕНТАР БЕОГРАД

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
на одређено време до 3 месеца, за
рад у Служби опште медицине

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

Пољопривреда

11000 Београд, Марије Бурсаћ 49
тел. 011/2462-210

Медицинска сестра - техничар,
општи смер
на одређено време
4 извршиоца

„ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО

110720 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 064/6583-001

Пољопривредни техничар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар општег
смера, IV степен стручне спреме, потребно радно
искуство 3-6 месеци. Рад у сменама.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Неговатељ

Физички радник у пластеницима

УСЛОВИ: неговатељ, III степен стручне спреме.
Рад у сменама.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

на одређено време

пробни рад 1 месец

ОСТАЛО: Кандидати своје биографије могу слати на имејл адресу: vozdovac@ugcb.rs или путем
телефона: 011/2462-210, контакт особа Жељка
Ристановић. Разговор са кандидатима ће се обавити према договореним терминима на адреси
послодавца: Дом Вождовац, Качерска 6-12. Рок за
пријаву на оглас је 30.07.2018.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине - изабрани
лекар

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или na e-mail:
office@zelenihit.rs, у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

„RS AGRAR GROUP 2013“ DOO
Београд, Булевар Михајла Пупина 10и

Стручно лице у пољопривредној
апотеци
место рада: Чукарица, Раковица,
Обреновац, Земун
8 извршилаца

на одређено време до 3 месеца, због
привремено повећаног обима посла,
за рад у Служби опште медицине

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани инжењер пољопривреде; радно искуство: небитно.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен медицински факултет,

место рада: Чукарица, Раковица,
Обреновац, Земун
8 извршилаца

Стручно лице за заштиту биља

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

Ветерина / Индустрија и грађевинарство

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани инжењер пољопривреде, смер фитофармација; радно искуство:
небитно.

Продавац у пољопривредној
апотеци

место рада: Чукарица, Раковица,
Обреновац, Земун
8 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, пољопривредни техничар; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања - путем имејла: jasna.micovic@ratar.rs.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
”Др ШЕКИ ЦВРЧАНИН“

Индустрија и грађевинарство
„ИНТЕР СИБ“ ДОО, БЕОГРАД

Београд, Савски венац, Љутице Богдана 1а

Радник у производњи картона

привремени и повремени послови
20 извршилаца
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме; радно
искуство: 6 месеци. Пожељно је да кандидати имају
лиценцу за управљање виљушкаром. Лица морају
да буду минимум 6 месеци на евиденцији. Потребно је да се кандидати јаве на телефоне: 011/6309632, 065/997-7041, 065/997-7039. Трајање конкурса: до попуне.

АД „ИЗОЛИР“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадски пут бб

36310 Сјеница

Генерални директор

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом
о раду, кандидати морају испуњавати и следеће
посебне услове: најмање висока стручна спрема,
VII степен, завршен факултет машинског, економског, грађевинског смера или поседовање звања
менаџера; активно знање једног светског језика;
најмање пет година радног искуства на руководећим функцијама; исказане организацијске и руководеће способности потврђене у претходном раду;
држављанство Републике Србије; возачка дозвола
Б категорије; познавање рада на рачунару.

са лиценцом на територији
Републике Србије

УСЛОВИ: да кандидат има завршен ветеринарски
факултет; да поседује лиценцу за рад. Контакт
телефон: 060/596-1289.

„ВЕТРА-ВЕТ“ ДОО
Перлез, Зрењанин
Краља Александра Карађорђевића 19а
тел. 063/35-92-93
е-mail: vsvetravet@gmail.com

Дипломирани ветеринар са
лиценцом
место рада Чента, пробни рад
1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор
ветерине; радно искуство небитно; поседовање
лиценце; основно знање рада на рачунару;
пожељна возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла или да се јаве на горенаведени број телефона, лице за контакт: Владимир
Пауновић.

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
„ULTIMATE VET“
Зрењанин, Цара Душана 14а
тел. 064/2022-811
e-mail: ultimatevet@mts.rs
ultimavet@mts.rs

Ветеринар
УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, VII/1
степен стручне спреме; без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу путем имејла или телефоном, лице за
контакт: Милан Крстић.

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

ОСТАЛО: Уз биографију (CV) кандидати треба да
приложе следећу документацију: план и програм
пословања, доказ о стручној спреми - факултетска диплома, доказ о радном искуству на руководећим функцијама од најмање 5 година, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
да нису осуђивани и да се против кандидата не
води кривични поступак, личну карту на којој се
види место пребивалишта. Изабраном кандидату
биће обезбеђен привремени смештај у Зрењанину и ауто за коришћење службене сврхе, услови
награђивања биће према резултатима. Рок за подношење пријава је до 20.07.2018. године. Непотпуне пријаве и пријаве које стигну након истека рока
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити
поштом или лично на горенаведену адресу или на
имејл: office@izolir.rs.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб
e-mail: posao.srbija@pkcgroup.com
тел. 026/621-866

Оператер производње
пробни рад од 6 месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Ради се у сменама укључујући
и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем положају,
трака је покретна, монтажа производа обавља се
на основу упутстава, кандидати не смеју бити далтонисти. Превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до
попуне радних места. Кандидати треба да пошаљу
своје радне биографије на следећу e-mail адресу:
igor.pavlic@pkcgroup.com.

www.nsz.gov.rs

DOO „LAND OF APPLE” НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 52
тел. 021/3829-920
e-mail: office@landofapple.com

Пословођа градилишта

на одређено време, место рада
Сомбор, Станишић, Гаково
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; архитектонски техничар; VI степен
стручне спреме, инжењер архитектуре, инжењер
грађевинарства, грађевински или архитектонски
послови; возачка дозвола Б категорије; обезбеђен
превоз; обезбеђена исхрана. Рок за пријављивање
је до 20.07.2018.

„ХАИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
24000 Суботица, 27. марта 3/ф
e-mail: hai.inzenjering@gmail.com
тел. 064/36-01-303

Монтер централног грејања
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III-I степен стручне спреме, пожељно
монтер централног грејања или водовода и канализације или било које занимање, 12 месеци искуства на траженим пословима. Теренски рад, превоз
обезбеђен. Пробни рад 1 месец.

Инсталатер водовода и
канализације

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III-I степен стручне спреме, предност
водоинсталатер или било које занимање, 12 месеци искуства на траженим пословима. Теренски рад,
превоз обезбеђен. Пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Слање биографија на мејл или поштом,
ближе информације на контакт телефон. Оглас
остаје отворен до 04.08.2018. године.

„ПРОЈЕКТ ГРАДЊА 2008“ ДОО
24000 Суботица, Димитрија Туцовића 4
тел. 024/557-851, 063/836-81-10
e-mail: pg2008@mts.rs

Архитектонски техничар техничар високоградње
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински
или архитектонски техничар, без обзира на радно
искуство. Познавање рада на рачунару(Office, Auto
Cad). Теренски рад. Слање биографија на имејл
или јављање лично на адресу послодавца, радним
данима од 8 до 14 часова. Ближе информације на
контакт телефон. Оглас је отворен до 20.07.2018.
године.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7
e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова
Варош. Запошљавање у Републици Србији, након
тога могуће упућивање запослених на привремени
рад у Хрватску.
18.07.2018. | Број 786-787 |
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Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
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.

Армирач

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

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.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД
Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/3101-520, 3101-863
е-mail: visprav@energovg.rs

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/3101-542
е-mail: mehanizacija@energovg.rs

Бравар-монтер

место рада: Београд, на одређено
време - 3 месеца (постоји могућност
запослења на неодређено време)
3 извршиоца
УСЛОВИ: бравар-монтер КВ/ВК, радно искуство
није обавезно.

Возач

место рада: Београд, на одређено
време - 3 месеца (постоји могућност
запослења на неодређено време)
4 извршиоца
Опис посла: послови возача теретних возила (сандучари, аутомиксери, шлепери)

Армирач

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено
време
30 извршилаца
УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/
КВ/ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено
време
20 извршилаца
УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/
КВ/ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Тесар

УСЛОВИ: возач теретних возила, радно искуство
пожељно али није обавезно; обавезна возачка
дозвола Ц и Е категорије; возачка дозвола Д категорије је пожељна - није услов.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са
пребивалиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним собама са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по 1/2, односно
запослени плаћа око 5.000 РСД месечно); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужина
радног времена 8 сати дневно (прековремени рад
у складу са законским одредбама). Запосленима се
редовно исплаћују зараде, сви порези и доприноси.
Конкурс је отворен до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште,
мејл адресе, или да се јаве на контакт телефон
послодавца. Лице за контакт: Зорица Сработњак.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО

10 извршилаца

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено
време
40 извршилаца

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

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

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/
КВ/ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Краниста торањског крана

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.

Тесар

Керамичар

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

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено
време
6 извршилаца

Електрозаваривач

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно
искуство: пожељно (није обавезно).

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

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са
пребивалиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним собама са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по 1/2, односно
запослени би плаћао око 5.000 РСД месечно); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужина
радног времена 8 сати дневно (прековремени рад
је у складу са законским одредбама). Запосленима
се редовно исплаћују зараде, сви порези и доприноси. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом
или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Љубица Милошевић.

10 извршилаца

Зидар

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

Лимар

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

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

Интерни ревизор

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног

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

Индустрија и грађевинарство

искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон,
лице за контакт: Александар Галић.

„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

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.
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.

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

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
20 извршалаца

AMD-MONTAGE DOO

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

Грађевински инжењер статичар

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.

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организација градње, организација градилишта, брига
о терминима извођења; самостална израда статичких прорачуна.
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме; радно искуство у траженом занимању,
минимум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка дозвола Б категорије; обавезно знање
немачког језика - виши ниво.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и
повратак након завршеног пројекта; обезбеђен
смештај и превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејла, лице за контакт: Нина
Јанкелић.

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

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

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

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

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

УСЛОВИ: 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.

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.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Електрозаваривач

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

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг
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.

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

Пројектант машинских
конструкција
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме
машинског смера, пројектант машинских конструкција; пробни рад: 3 месеца; радно искуство
на истим или сличним пословима: 12 месеци;
познавање Solid Worksa и 3Д моделирања; знање
енглеског језика (средњи ниво). Рок за пријаву:
30 дана.

PROBLASTING INTERNATIONAL
DOO
18224 Бобовиште
тел. 018/878-288
e-mail: milos.bozinovic@problasting.rs

Програмер ПЛЦ-а
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме: завршен електронски факултет, пожељно радно искуство, знање рада на рачунару (MS Office и Solid
Works); CV. Рок за пријаву: 30 дана.

Инжењер машинства
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме:
инжењер машинства, пожељно радно искуство,
знање рада на рачунару (Ms Office и Solid Works),
CV. Рок за пријаву: 30 дана.

Електричар

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: електротехничар, пожељно радно искуство, CV. Рок за
пријаву: 30 дана.

ГПД „КЕЈ“ ДОО ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 29б
тел. 014/220-647

Пословођа градилишта
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, образовни
профил - грађевински инжењер, високоградња;
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б
категорије, неопходно радно искуство.

www.nsz.gov.rs
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МЦК „МУЊА ГРАДЊА“ ДОО

17500 Врање, Партизанска 10 локал Ц22
тел. 065/6253-908
e-mail: munjakumanovo@gmail.co

Постављање електроинсталација
на одређено време 6 месеци, уз
могућност заснивања радног односа
на неодређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: електроинсталатер, електромонтер,
било која струка; радно искуство небитно. Рад
у сменама, теренски рад, обезбеђен превоз,
смештај, исхрана. Пробни рад 1 месец. Рок за
реализацију пријаве 7 дана, директно упућивање
кандидата према договореним терминима за разговор место и време: Врање НСЗ, 18.07.2018. године, 11 часова, достављање радних биографија на
увид, оглашавање у публикацији „Послови“.

„ФЕМАН“ ДОО
35000 Јагодина, Вихорска 1

Лимар

на одређено или неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III
или IV степен, може и КВ и ВК. Тражимо одговорну и вредну особу за самосталан рад на изради
лимарије и свих лимарских радова.

Машинбравар за одржавање
машина

на одређено или неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III
или IV степен, може и КВ или ВК. Тражимо одговорну и вредну особу за самостално одржавање
машина.

Водоинсталатер

на одређено или неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III
или IV степен, може и КВ или ВК. Тражимо одговорну и вредну особу за самостални рад на одржавању водоводних линија.

Металостругар

на одређено или неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III
или IV степен, може и КВ или ВК. Тражимо одговорну и вредну особу за самостално одржавање
машина.

Шеф погона браварије

на одређено или неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, IV степен, пожељна је виша машинска школска спрема
- машински инжењер. Тражимо одговорну и вредну особу за самостални рад. Пожељно је искуство
на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: Кандидати могу доставити своје пријаве лично или поштом на горенаведену адресу или
електронским путем на имејл: kadrovska@feman.
co.rs. За све додатне информације, тел. 035/230000, 065/2300-136, контакт особа: Бојана Јовано-
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вић. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови”.

Саобраћај и везе
„TERAX NISKOGRADNJA” DOO
24000 Суботица, Јована Микића 135
e-mail: teraxdoo@gmail.com
тел. 024/682-455

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

„РАПИД” ДОО

Возач теретног возила
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме саобраћајне струке, без обзира на радно искуство, возачка дозвола Ц категорије. Слање биографија на
имејл. Ближе информације на контакт телефон.
Оглас остаје отворен до 31.07.2018. године.

ИНБ БАЈМОК АД
24210 Бајмок, Штросмајерова 14
e-mail: inb@inbajmok.com
тел. 024/762-193

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

Машиниста на броду
место рада: Београд
пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.

Возач

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању, 6 месеци искуства на траженим пословима, возачка дозвола Б, Ц категорије. Теренски
рад. Слање биографија на мејл или поштом. Ближе информације на контакт телефон. Оглас је
отворен до 31.07.2018. године.

место рада: Београд
пробни рад 1 месец

на одређено време 24 месеца

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

SUNCE TRANS DOO
26000 Панчево, Кикиндска 5
тел. 064/2421-582

Руковалац техничког пловног
објекта

Возач у међународном и
унутрашњем саобраћају

место рада: Београд
пробни рад 1 месец

на одређено време

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Теренски рад. Јављање кандидата на телефон 064/242-1582.

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

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

„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

Морнар

место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија,
Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца

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

Национална служба
за запошљавање
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SOURCE OF FINANCING
Ковин, Дунавска 42

Возач Ц категорије
Опис посла: превоз и достава пића.
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, било
које струке, III или IV степена средње школе.
Пријаве слати на имејл: sasa.mihajlovski@gamil.
com са назнаком: „Возач Ц категорије“ или разговор за посао договорити путем телефона, на
број: 065/6988-570. Предност приликом запошљавања имаће кандидати из Ковина и Смедерева.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: office@autokucaalfa.com
тел. 024/555-500, 069/1870-900

Возач шлеп службе

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било
ком занимању, 12 месеци искуства на траженим
пословима; возачка дозвола Б, Ц, Е категорије.
Слање биографија на имејл, ближе информације путем телефона. Оглас остаје отворен до
01.08.2018. године.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
„RICO TRAINING CENTRE”
Београд, Арчибалда Рајса 27

За потребе ЈКП ГСП „БЕОГРАД”, на основу
Одлуке о додели Уговора за обављање
услуге селекције возача Д категорије, расписује конкурс:

Возач аутобуса

на одређено време
200 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (возач моторног возила, техничар друмског саобраћаја и/или
сви други образовни профили); потребно радно
искуство минимум 12 месеци, на пословима возача у превозу путника; обавезна возачка дозвола
Д категорије; потребно је да кандидат поседује
тахографску картицу или потврду да је поднео
захтев за издавање тахографске картице; пожељно знање енглеског језика на почетном нивоу. Рад
у сменама, ноћни рад
ОСТАЛО: Трајање конкурса: 15.08.2018. Кандидати који испуњавају услове конкурса могу
доћи сваким радним даном од 9 до 15 часова,
у Агенцију за запошљавање „RICO TRAINING
CENTRE” из Београда, Арчибалда Рајса 27,
Чукарица (понети радну биографију), јавити
се на број телефона: 064/254-94-48 и 011/2363-150 или послати биографију на имејл:
ricotraining@gmail.com. Контакт особа: Драгана
Танасијевић.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београду, Булевар краља Александра 67

Сарадник у настави за ужу
научну област Кривично право,
предмет Кривично процесно
право
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије
првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом
83 став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17) и чланом 117 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу
научну област Кривично право,
предмет Казнена одговорност
правних лица и прекршајно
право
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије
првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом
83 став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17) и чланом 117 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-

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

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН У
БЕОГРАДУ
Објављује конкурс за избор
асистента/сарадника и заснивање
радног односа у Београду и Нишу:

1) Асистент или сарадник
за област информационе
технологије
2) Асистент или сарадник за
област рачунарских наука
3) Асистент или сарадник за
област софтверског инжењерства
4) Асистент или сарадник за
област рачунарских игара
Услови конкурисања за радно место асистента: кандидат мора да има завршене мастер
академске студије из области за коју конкурише
(просек оцена најмање 8,5) и уписане докторске
студије (упис може да се реализује накнадно).
Услови конкурисања за радно место сарадника: може да конкурише кандидат који има
завршене основне академске студије из области
за коју конкурише (просек оцена најмање 8,5) и
уписане мастер академске студије из те области
(упис може да се реализује накнадно).
Посебне повољности: Кандидатима за асистенте који нису уписани на докторске студије нуди
се упис и бесплатно студирање на докторским
студијама Универзитета Метрополитан програма
Софтверско инжењерство. Кандидатима за сараднике који нису уписани на мастер студије, нуди се
упис и бесплатно студирање на мастер студијама
Универзитета Метрополитан, а на програмима:
Софтверско инжењерство или Информациони
системи или Безбедност информација. Учешће у
пројектима Универзитета Метрополитан.
Начин избора кандидата: Кандидати ће бити
изабрани у складу са Законом о високом образовању и Правилником о начину и поступку стицања знања и стицања радног односа наставника
и сарадника Универзитета Метрополитан, а анализом референци и компетентности кандидата.
Облик радног ангажовања: радни однос са
пуним или делимичним радним временом у складу са законом или ангажовање по уговору у извршењу наставе (допунски радни однос).
Начин пријаве: Кандидати који испуњавају
услове конкуриса потребно је да попуне електронску пријаву, чији обавезни формулар за
наставничка места могу да преузму кликом овде.
Попуњену електронску пријаву и допунску документацију (копије диплома) послати на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За
додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs или телефоном: 011/2030-885
(Валентина Катић). Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања.
18.07.2018. | Број 786-787 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за
ужу научну област Физика
јонизованих гасова и плазме
на одређено време од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Управљање
безбедношћу и квалитетом хране
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Примењена
зоологија и рибарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора за ужу научну област
Машинство у пољопривреди
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора за ужу научну
област Примењена зоологија и
рибарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора за ужу научну област
Наука о конзервисању
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора за ужу научну област
Еколошка микробиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента за ужу
научну област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента за ужу
научну област Пољопривредна
ботаника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу
научну област Опште ратарство
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.

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Посебно
виноградарство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Управљање
безбедношћу и квалитетом хране
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (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: Пољопривредни факултет

у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач за ужу научну област
Стоматологија

са 70% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или
специјализација из области превентивних медицинских грана, медицински или стоматолошки
факултет, искуство у настави 3 године.

Предавач за ужу научну област
Јавно здравље

са 30% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или
специјализација из области превентивних медицинских грана, медицински или стоматолошки
факултет, искуство у настави 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о високом образовању, Статутом школе
и Правилником о систематизацији радних места.
Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из
матичне књиге рођених, овереним дипломама,
уверење о држављанству и другим прилозима
којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Графички
дизајн
на период од 5 година

ОСТАЛО: Право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”бр.
88/2017), Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и
Факултета примењених уметности у Београду.
Кандидати подносе: пријаву на конкурс у три примерка; радну биографију на прописаном обрасцу
2, у три примерка; електронску форму обрасца 2
на једном CD-у; пет до десет оригиналних радова
и пројеката, достављених у електронској форми
на 4 CD-а; ужа уметничка област Графички дизајн
(наставни предмети: Плакат 1, Плакат 2 и Плакат
3); потписани списак радова датих у електронској
форми; документација у вези радова (каталози и
друга документа који су пратећа документација
стручне и уметничке биографије кандидата); потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата),
у пет примерака; оверену фотокопију или оверен
препис дипломе, у једном примерку; уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом
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није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи
(члан 72 став 4 Закона о високом образовању).
Кандидат пријављен на конкурс који има искуство
у педагошком раду са студентима доставља доказ
о педагошком раду и оцену педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног изборног
периода (ако га је било). Кандидат пријављен на
конкурс за наставно звање који нема искуство у
педагошком раду са студентима у обавези је да
одржи приступно предавање из уже области за
коју је конкурс расписан. Образац 2, Минимални
услови за избор у звање наставника и сарадника
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на
Факултету примењених уметности у Београду (бр.
03-28/2 од 15.03.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016,
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 од
16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018) и Правилник о приступном предавању (бр. 03-28/6 од
16.11.2016. и бр. 03-28/2-1 од 01.03.2018. године)
налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у
Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације
тел. 060/520-7721. Приложену документацију
кандидати су у обавези да преузму у року од пет
радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема
обавезу чувања документације.

рење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
језику на којем се остварује образовно-васпитни
рад). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6 овог члана
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично или путем
поште на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 011/8192-220.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА АКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТИ И
КОНСЕРВАЦИЈУ
11000 Београд, Краља Петра 2

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУДОВЦИ”

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

Наставник руског језика

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЦАНА МАРЈАНОВИЋ“

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4

са 89% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, сви кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то да: имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да приложе: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, уколико га поседују;
доказ о држављанству Републике Србије (увеБесплатна публикација о запошљавању

11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/8257-350

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017): да има одговарајуће 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; 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 (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) као лице које је стекло образовање на
студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
да има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, изузетно
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017), дужност директора основне школе може да обавља
и лице које има одговарајуће образовање из чл.
140 став 3 за наставника те врсте школе и најмање десет година рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за директора
установе. Кандидат који се пријављује на радно
место директора попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са
одредбом члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања; доказ о поседовању
лиценце за рад (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља писмени доказ да је положио српски језик по програму високошколских установа
- оригинал или оверену фотокопију); потврда о
радном стажу (оригинал); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дела из
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17) - (уверење/потврда МУП-а, не старије од 6 месеци - оригинал или оверену фотокопију); доказ да против кандидата није покренута оптужница за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17)
- потврда/уверење из надлежног суда (оригинал
или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци); доказ да је држављанин Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија - не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија - не старије
од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључивања уговора о међусобним правима и обавезама (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал
или оверена фотокопију); пријава која не садржи
доказ о положеној обуци и испиту за директора
школе неће се сматрати непотпуном, 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. Кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави
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доказ о резултату стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс
обавезно треба да садржи податке о кандидату
(име, презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријава са
потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора
школе”. Документација се може доставити лично
или поштом на гоернаведену адресу. Школа нема
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења се могу добити у
секретаријату школе, на број телефона: 011/8257350.

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

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из области за коју се бира. 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, списак научних радова и сепарате истих. 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.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел. 011/41-20-700

Асистент за ужу научну област
Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; завршене
основне и мастер академске студије из области
правних наука; уписане докторске студије из
области правних наука; радно искуство од минимум једне године у висoкошколској установи;
предност радно искуство на правним пословима;
одлично познавање рада на рачунару и енглеског језика. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС” 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,
докази о претходном радном искуству, оверене
копије докумената којима се доказује стручна
спрема, потврда о упису на докторске студије),
достављају се на имејл-адресу: konkurs@mbs.
edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу
научну област Друмска возила и
динамика возила
на одређено време од 5 година

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Оглас објављен 14.03.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање,
стечено: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 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, уз које кандидат 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. Кандидат за
директора школе мора да има одговарајуће образовање за наставника школе за основно образовање одраслих, педагога или психолога, у складу
са Правилником о условима у погледу простора,
опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013);
2) да има дозволу за рад наставника; 3) да има
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,
а ако не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност, престаје
дужност директора. 4) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) 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 поро-

дици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе 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;
6) да има држављанство Републике Србије; 7) да
зна српски језик; 8) да има најмање осам година
рада у образовно-васпитној установи на пословима образовања и васпитања, 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 осталих горенаведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 истог закона, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет
година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
доказ да има одговарајуће образовање (оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању);
оверену фотокопију дозволе за рад наставника;
оверену фотокопију лиценце за директора школе
(ако је поседује); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом, за дела из тачке 5) овог конкурса; доказ о држављанству Републике Србије;
потврду о дужини рада у образовно-васпитној
установи на пословима образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом; доказе о резултатима стручно-педагошког надзора у свом раду
(извештај просветног саветника); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван због привредних преступа нити му је изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности,
по Закону о привредним преступима; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; остале
податке које сматра корисним у циљу свог избора
(преглед кретања у служби, друге доказе о сопственим стручним и организационим способностима). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс заједно са документацијом из тачке 4 овог конкурса
заинтересовано лице доставља школи на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона:
011/2659-290.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ“

11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају држављанство Републике Србије; да имају одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, а изузетно одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона и услове утврђене тим ставом; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
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Наука и образовање

правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања; да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да поседују лиценцу за васпитача,
педагога, психолога и другог стручног сарадника;
да имају дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора; да имају најмање осам година радног
стажа у установи и на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања; да знају
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса, препоручено, са назнаком „Конкурс за директора“, на адресу: ОШ „Дуле
Караклајић“ у Лазаревцу, Дула Караклајића 35а
или у установи, сваким радним даном од 8 до 14
часова. Информације на број телефона: 011/8123915. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оверену копију
дипломе о одговарајућем образовању у складу са
одредбом члана 140 Закона; уверење о положеном стручном испиту - лиценцу; доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; доказ
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (члан 139
став 1 тачка 3 Закона), не старије од 6 месеци;
уверење привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ, не старије од 6 месеци;
уверење да није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага, не старије од 6 месеци;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника);
доказ о резултату 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 предлогом програма рада директора школе. Докази се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд - Железник
Стјепана Ступарца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.rs

Наставник хемије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, сходно чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
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запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
треба да имају одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији.
Обавезно знање енглеског језика (минимум Б2).
Уз пријаву приложити: биографију, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, потврду о
знању језика, ако настава није слушана на српском језику. Рок за пријављивање је до 15.08.2018.
године. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и достављање документације која није у складу са
наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
са 75% радног времена

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

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

Редовни професор за ужу научну
област Биологија развића
животиња
на Катедри за динамику развића
животиња у Институту за зоологију

Доцент за ужу научну област
Имунобиологија

са 30% радног времена, на Катедри
за општу физиологију и биофизику
у Институту за физиологију и
биохемију, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира; непостојање сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и
остали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима
научних и стручних радова доставити Архиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Демографија
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад или магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали
услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18
- др. закон) и чл. 102, 108 и 109 Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови,
дипломе о одговарајућој стручној спреми), подносе се Факултету на наведену адресу (искључиво
поштом), у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА“
11212 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања образовање (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и то: 1) ДА
има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016 ,10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) ДА није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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. Уз пријаву на конкурс,
кандидати поред биографије треба да приложе
(у оригиналу или оверене копије, не старије од
шест месеци): диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе која
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утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Додатне информације могу се
добити путем телефона: 011/2731-163.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs
www.viser.edu.rs

Расписује конкурс за избор

Наставничко звање вишег
предавача за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна
област Аудио и видео
технологије
на одређено време од 5 година

Опис посла: у складу са наставним плановима и
програмима акредитованих студијских програма, плановима и структуром кратких програма
студија и програмима стручног усавршавања и
целоживотног учења, припрема и реализација
наставе на предметима на којима је виши предавач ангажован у оквиру обављања наставног
и образовног процеса на струковним студијама,
на кратким програмима студија и на програмима
стручног усавршавања и целоживотног учења
(преноси знање на студенте и друге кориснике (полазнике) кроз утврђене облике наставе;
организовање и спровођење утврђених облика
провере знања (колоквијуми, испити и слично);
обављање консултација са студентима и континуирано праћење и вредновање њиховог рада
кроз наставу; организовање и остваривање појединачног и заједничког стручног рада са студентима, усмеравање студената при изради стручних радова; стално педагошко, стручно и научно
усавршавање; припрема и унапређивање наставних метода и материјала за студенте (практикума,
приручника и уџбеника итд.), објављивање научно-стручних радова; учествовање у реализацији
истраживачко-развојних пројеката; показивање
друштвене одговорности у области развоја образовања; учествовање у различитим активностима
значајним за квалитет и развој образовања на
свим нивоима, укључујући и целоживотно учење;
вршење надзора над радом запослених сарадника и радно ангажованих наставника и сарадника,
ангажованих на предмету који му је (предавачу) поверен; подношење одређених извештаја,
учешће у раду Наставно-стручног већа и других
стручних тела ВИШЕР; обављање, по потреби,
других послове из делокруга радног места.
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УСЛОВИ: подаци о минималним (општи) условима за избор у наставничко звање (запослење
на радном месту), подаци о потребној стручној
оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном
поступку и подаци о начину њихове провере:
а) Минимални (општи) услови: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи; кандидат мора имати стечен научни назив
доктора наука из научне области Електротехничко и
рачунарско инжењерство (области за коју се бира
у звање), стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у Републици
Србији или еквивалентан научни, односно стручни
назив из научне, односно стручне области за коју
се бира у звање, стечен у иностранству, признат у
складу са Законом о високом образовању; кандидат
мора поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада кандидата; ако
постоје елементи за оцењивање (ако је кандидат
лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат
мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим
научним, реферисаним часописима или зборницима
са научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се
бира, кандидат мора поседовати најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се
бира, између следећих референци: научни, односно стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама;
објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања
постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; најмање пет
година радног искуства у настави са студентима у
наставничком звању или најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.
б) Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
потребним компетенцијама: поред напред
набројаних минималних услова, кандидат обавезно мора поседовати и следећа стручна знања,
односно следеће компетенције: знања и референце из области дигиталне телевизије, студијске и
емисионе технике, знања и вештине из потребни
за рад у телевезијском студију, познавање принципа пројектовања телевизијског студија, познавање и повезивање видео и телевизијске опреме,
познавање рада са софтверским решењима која
се користе за снимање, монтажу и репродукцију
телевизијског материјала.
в) Процена испуњености минималних
(општих) услова и поседовања потребне стручне оспособљености, знања и вештина, односно
компетенција вршиће се на основу доказа које
кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, као и
на основу евентуалног усменог интервјуа, који
ће се одржати уколико се на конкурс јави више
кандидата који испуњавају све наведене опште
и посебне услове.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу поднети
најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана
објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве
на конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак- петак) од 10 до 16 часова,
или послати путем поште, на горнаведену адресу.
Пријаве послате поштом морају стићи у ВИШЕР до
истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће
се сматрати неблаговременим и биће одбачене.
Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на
овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које
нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и контакт подаци лица задуженог
за давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић,
телефон 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе
Степе 283, Вождовац - Београд, радним данима
(понедељак - петак) од 12 до 15 часова. Пријава
на овај конкурс мора обавезно да садржи податке о наставничком звању (односно радном месту)
на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује), а уз
пријаву се обавезно достављају и следећи докази:
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), не старије од месец дана. Уколико кандидату уверење о
неосуђиваности не буде издато до затварања овог
конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус
достављају потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док уверење о неосуђиваности
морају доставити најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских
исправа о стеченом степену одговарајућег високог
образовања, који је прописан као минимални услов
за избор у наставничко звање; извод из матичне
књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију);
радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада (потврда образовне установе на којој
је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и
слично); списак радова, односно одговарајући доказ
да кандидат има објављен потребан број одговарајућих научних, односно стручних радова, сходно
напред наведеним условима за избор у звање; одговарајући доказ да кандидат поседује потребан број
одговарајућих референци, сходно напред наведеним условима за избор у звање; одговарајући доказ
да кандидат поседује најмање пет година одговарајућег радног искуства, сходно напред наведеним
условима за избор у звање. Подаци о месту и дану
када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако се таква провера
буде спроводила: ако се таква провера буде спроводила, провера оспособљености, поседовања тражених знања и вештина, односно компетенција кандидата ће се спровести путем усменог интервјуа, који
ће се одржати 13. септембра 2018. године или 14.
септембра 2018. године у просторијама ВИШЕР, о
чему ће кандидати, који поднесу благовремене, потпуне и уредне пријаве и за које се на основу доказа
приложених уз пријаву утврди да испуњавају све
захтеване услове, накнадно бити обавештени. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну
пријаву на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај конкурс утврди
да испуњава минималне (опште) услове за избор у
наставничко звање у погледу кога се расписује овај
конкурс, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања интервјуа.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Ванредни професор 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 Законa 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). 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, Београд, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204,
са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3293-908, 2080-512

Наставник у звању виши
предавач за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област
Интернет технологије
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: докторат наука, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године). Поред наведених услова, кандидати
треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника Школе и
Правилником о организацији и систематизацији
послова. Кандидати подносе: пријаву на конкурс,
биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе
о стеченом образовању, списак научних радова
и саме радове. Пријаве са прилозима подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Висока школа струковних студија
за информационе и комуникационе технологије,
Београд, Здравка Челара 16. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати
у разматрање.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Асистент за ужу научну област
Студије цивилне заштите и
заштите животне средине
за наставни предмет Основи
екологије
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија, студије наука безбедности, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад
или магистар наука безбедности, VII/2 степен
стручне спреме, коме је прихваћена тема докторске дисертације под условом да је на основним студијама имао просечну оцену најмање 8.
Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова,
као и радове. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима се подносе Универзитету у Београду - Факултету безбедности, Господара Вучића 50, лично или
путем поште, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Оглас објављен 07.02.2018. године у публикацији Послови поништава се у целини.

Ч АЧ А К
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782
факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну
област Рачунарска техника и
информационе технологије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
кандидат бира у звање, способност за наставни
рад. Позив на број: 885/18-3/1.

Наставник за ужу стручну област
Енглески језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филолог енглеског језика и књижевности
- мастер из научне области за коју се кандидат
бира у звање, способност за наставни рад. Позив
на број: 885/18-3/2.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање наставника одређени су чланом 74 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС” број: 88/17), у складу са препорукама Националног савета Републике
Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Закона. Ближи
услови одређени су и Статутом и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника Висо-

ке школе техничких струковних студија Чачак.
(http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opstaakta.html). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних и стручних радова,
радови, оригинал или оверена копија диплома,
уверење о држављанству и извод из књиге рођених), подносе се на горенаведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕЉИНА”
32312 Прељина
тел. 032/381-005

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог који је изабран за
директора школе, на мандатни
период од четири године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из тач. 1), 3)-5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати су
дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију (оверену копију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству
и уверење да нису осуђивани) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Информациони системи

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука или докторат наука из уже научне
области за коју се наставник бира; истраживачко
и наставно искуство у области развоја информационих и експертних система.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука - психолошке науке или докторат наука из
уже научне области за коју се наставник бира;
18.07.2018. | Број 786-787 |
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истраживачко искуство у области психологије
образовања, посебно психологије наставника
и психологије комуникације; искуство у раду са
наставницима и будућим наставницима. Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01. 2017. године - пречишћен текст). Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
као и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним нивоима студија, списак научних и
стручних радова као и саме радове, одговарајуће
релевантне доказе о траженом истраживачком и
наставном искуству, доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС”
бр. 88/2017) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у
звања - Документи за заснивање радног односа
и стицање звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8 Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ОШ „МИЛИНКО КУШИЋ”
32250 Ивањица, 13. септембар 54

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 140 став 1 и 2, изузетно став 3 истог члана,
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 предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из тачке 2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
да има дозволу за рад за наставника, педагога
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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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 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 одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017), дужност
директора основне школе може да обавља и лице
које има образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
за наставника те врсте школе, 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 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 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); оквирни план рада у време
мандата, доказе о поседовању организационих
способности (факултативно). 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 032/611-117.

ЈАГОДИНА
ПОЉОПРИВРЕДНОВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до његовог повратка са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 и др.), и то: да поседује
одговарајуће образовање за наставника у складу
са одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017) и Правилником о степени о
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стучним школама (“Службени гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 8/25, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/2016.
и 2/2017); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира

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

Наука и образовање

на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама
система обазовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпчитача у стручним школама (“Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
испр.13/2016. и 2/2017) - оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци) - оригинал или оверену копију; доказ да
кандидат није осуђен правноснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), и
то: уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију; уверење из казнене евиденције
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију; доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, канадидат који буде изабран
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, тј. доказе о испуњености услова, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи (поштом или лично) на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
секретара школе (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него
фотокопије или преписи, морају бити оверени у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења
одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Контакт телефон: 035/323-594.

КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање сагласно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилника о степену и врсти образовања
настваника који изводе образовно-васпитни рад
Бесплатна публикација о запошљавању

из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС“ бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и
11/17), и то: професор информатике, професор
информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани
инжењер информатике, дипломирани инжењер
пословне информатике, дипломирани инжењер
електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство
и информатику, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани
инжњер организације рада - смер кибернетски,
дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани инжењер организационих
наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и
информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике - смер рачунске
технике и информатике, дипломирани инжењер
електротехнике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор
електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор
информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар
- професор информатике, професор географије информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије, информатике - мастер, професор физике - информатике,
дипломирани професор физике - информатике
- мастер, дипломирани професор информатике
- мастер, дипломирани информатичар - мастер
пословне информатике, дипломирани инжењер
електротехнике за рачунарску технику и иинформатику, дипломирани економиста за економску
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипл. физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипл. физичар - примењена
физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике,
мастер професор информатике и физике, мастер
професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор
информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер информациони системи
и технологије или софтверско инжењерство и
рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехниике и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер из
области информационих система и технологије,
дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор
инфоматике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије
и информатике, мастер професор информатике и
физике, мастер професор информатике и математике, дипломирани индустријски менаџер, мастер
дизајнер медија у образовању; да поседује 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 је држављанин Републике Србије;
да зна српски језик (доставаља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству, диплому о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију,
уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима школа ће тражити
од изабраног кандидата. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горенаведену документацију.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна Националана
служба за запошљавање применом стандрадизованих поступака. Пријаве слати у затвореном
омоту, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона 0230/62-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу
научну област Социјална
медицина
Асистент за ужу научну област
Орална хирургија
2 извршиоца

УСЛОВИ за избор наставника: А) Услови за
избор у звање ванредног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени услови за избор у звање
доцента; 2. приступно предавање из области за
коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата
за избор у звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на универзитету; 3.
позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног
периода (уколико га је било); 4. објављена два
рада из научне области за коју се бира, у периоду
од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно
остварење или руковођење или учешће у пројекту; 6. од стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или
збирка задатака (све са ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира. Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање
два изборна елемента предвиђена члановима 5,
6. и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја
о пријављеним кандидатима за избор у звање
наставника.
Б) Услови за избор у звање асистента: студент докторских студија или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом
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најмање осам; смисао за наставни рад; завршена
здравствена специјализација из оралне хирургије.
Посебни услови, оцена испуњености услова и
поступак избора наставника и сарадника утврђени
су и спровешће се у складу са Законом о високом
образовању, Правилником о ближим условима
за избор наставника Универзитета у Приштини Косовска Митровица, Статутом и Правилником о
условима, начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Одобрену докторску дисертацију;
већи број објављених научних радова у домаћим и
иностраним часписима; већи број стручних радова
на домаћим или међународним скуповима.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри
Динана бб или предајом Архиви Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу
научну област Фармакологија
УСЛОВИ за избор наставника: А) Услови за
избор у звање ванредног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће минималне
услове: 1. испуњени услови за избор у звање доцента; 2. приступно предавање из области за коју се
бира, позитивно оцењено од стране комисије за
писање извештаја пријављених кандидата за избор
у звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на универзитету; 3. позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико
га је било); 4. објављена два рада из научне области
за коју се бира, у периоду од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5.
оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту; 6. од стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник, монографија,
практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем)
за ужу научну област за коју се бира.
Изборни услови: кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента
предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду
наведени и образложени у реферату комисије за
писање извештаја о пријављеним кандидатима за
избор у звање наставника.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 2
конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити на адресу:
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом
Архиви Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Доцент за ужу научну област
Медицинска статистика и
информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ за избор наставника: А) Услови за
избор у звање доцента
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може
бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: научни назив доктора наука за
научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора
наука стечена у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању; приступно
предавање из обласи за коју се бира, позитивно
оцењено од стране комисије за писање извештаја
пријављених кандидата за избор у звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету; позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног
изборног периода (уколико га је било); објављен
један рад из научне области за коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидати за избор у
звање мора да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5,6. и 7, који морају
да буду наведени и образложени у реферату
комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника
Посебни услови и испуњеност услова за избор
наставника ближе су уређени Правилником о
ближим условима за избор у звања наставника
Универзитета у Приштини - Косовска Мировица.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе доказ о испуњености услова из
става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу:
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом
Архиви Факултета.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ СИМОВИЋ“

34231 Драгобраћа, Драгобраћа бб
тел. 034/582-106

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
погледу образовања прописане чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони), и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи у
подручју рада којој припада школа (здравство и
социјална заштита); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку
и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију кандидата са кретањем у служби, адресом
становања, бројем телефона, адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту(лиценца);
потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење
МУП-а; доказ да се против њега не води кривични поступак -потврда суда; извод из матичне
књиге рођених (венчаних за жене); уверење о
држављанству; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија);
оквирни план рада за време мандата; доказ о
обуци о положеном испиту за директора установе
(оригинал или оверену фотокопију). Пријава која
не садржи доказ о положеној обуци и испиту за
директора школе неће се сматрати непотпуном,
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. Кандидат који је пртходно обављао дужност директора школе дужан
је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за достављање пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве достављати
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 034/582-106.

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

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Камерна
музика (виолиниста или виолиста
или виолончелиста)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и више уметничких
остварења или високо образовање мастер академских студија и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности, непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и осталиопшти, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18-3 (др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
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32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Немачки језик

Сарадник у звање асистента за
ужу уметничку област Клавир

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, непостојање сметње из чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали
општи, обавезни, изборни и посебни услови који
су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/183 (др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу, Законом о раду (“Сл. Гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године),
Одлуком о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао и способност за наставни рад и који
познаје један од светских језика. У звање асистента може бити изабран и магистар уметности
коме је прихваћена тема докторског уметничког пројекта (за студенте по старом закону).
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали обавезни, општи,
изборни и посебни услови предвиђени су чл. 84
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), чл. 139. Статута Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1336/1
од 30.08.2016), Одлуком о изменама и допунама
Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1232 од 10.04.2017),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 4 Правилника о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр.
01-5107/1 од 09.12.2016) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија,
фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе);
да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању (оригинал или верена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут бирају у звање доцента
на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање и уметничка презентација
за главни предмет извођачких уметности. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD-у), у складу са упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допунама упутства за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање (доступно на:http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије
докумената морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација, у складу са Упутством за приметну,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора, тражена конкурсом као
доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати од стране комисије.
Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
Бесплатна публикација о запошљавању

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

на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске
дисертације (оверена копија), оверене копије
диплома свих нивоа студија, потврда факултета,
фотокопија личне карте и очитана лична карта, доказ о познавању једног од светских језика
(сертификат или потврда факултета и слично),
потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о
педагошком раду (за кандидате који су у радном
односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса
сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - цд-у) у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на:http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса, неће се узимати
у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник енглеског језика

са 99% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
директора у првом мандату)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл.
142 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018). Степен
и врста образовања морају бити у складу са чл. 3
ст. 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са европским системом преноса
бодова. Наставник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат треба да има држављанство Републике Србије( уверење о држављанству у оригиналу
или овереној копији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
- оригинал или оверена копија); доказ да кандидат
није осуђиван за напред наведена кривична дела,
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе; доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само они
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кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
у публикацији „Послови”, лично или поштом на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
додатне информације обратити се секреатријату
школе на телефон 036/5817-317.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба, Врба 29
тел/факс: 036/865-336, 036/5865-582
e-mail: osvrba@tron-inter.net
osdositejobradovicvrba.weebly.com

Наставник српског језика

nа одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(замена директора у првом мандату)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; а) кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС и
113/2017), треба да испуњава и посебне услове
прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4
и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и
тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018). Степен и врста
образовања морају бити у складу са чланом 3 став
1 тачка 1) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Eвропским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог закона; б) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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; г) да има држављанство
Републике Србије д) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс
кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију доказа да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
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дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију); уверење о држављанству
(оригинал или оверену копију), не старије од 6
месеци; доказ да није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције,
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова - надлежне полицијске управе. Доказ
под тачком д) обавезно достављају само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Лекарско уверење, којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом, доставити лично
или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“,
Врба 29, 36214 Врба. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
телефон: 036/5865-582.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24

Наставник у звање вишег
предавача за област Социолошке
науке
на одређено време

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу. Пријаву на конкурс
са документацијом слати на горенаведену адресу.
Непотпуна и неблаговремене документација неће
бити разматрана.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање
прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања,
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; поседовање

дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има одговарајуће образовање члана 140 став 3 Закона
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у дечјем вртићу на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених или уверење о држављанству);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, пре закључивања уговора о раду (не старије од 6 месеци);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; потврду о радном стажу у области
васпитања и образовања; биографију са кратким
прегледом кретања у служби. Пријаве са потребном документацијом подносе се на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава за конкурс за избор
директора”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16207 Винарце
тел. 016/253-349

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122 и 139, чл. 140
ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
у даљем тексту Закона. За директора школе може
бити изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, 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 4 године по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника
те врсте школа и подручје рада за педагога и пси-
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холога школе; да има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Комисија за избор директора цениће и доказ
о резултату стручно педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), као и
доказ о резултатима стручно педагошког надзора
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат
претходно обављао дужност директора школе.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона, за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању,
оверен препис уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за
рад); обуку и положен испит за директора (пријава се неће сматрати непотпуном јер програм
обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у року који предвиђа закон); потврду да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора; уверење из МУП-а да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених, оквирни план и програм
рада директора школе за време трајања мандата од 4 године, као и остала документа која могу
послужити као доказ о стручним и организаторским способностима; да зна српски језик на коме
се остварује образовно васпитни рад. Кандидат је
дужан да попуни пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања на адресу школе, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблаБесплатна публикација о запошљавању

говремене пријаве неће се узети у разматрање,
као и фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа и које су старије од
6 месеци. Ближа обавештења могу се добити код
секретара школе: 016/253-349.

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

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

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

Доктор наука заштите животне
средине
на одређено време

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

Доктор психолошких наука
на одређено време

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

Доктор наука електроструке
на одређено време

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

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

Доктор наука - информатичар
на одређено време

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

Доктор наука машинске струке
на одређено време

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

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„14. ОКТОБАР“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Оглас објављен 20.06.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37213 Витошевац, Омладинска 11
тел. 037/845-147

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017), за директора може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2
овог закона, и то: да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника основне школе, за педагога и
психолога, стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области 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 (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне
области, 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; да има дозволу за рад (положен стручни
испит - лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је савладало обуку и да има положен
испит за директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу
- дозволи за рад наставника или стручног сарадника, односно стручном испиту; уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним
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психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима (не старије од
шест месеци); уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, 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; уверење привредног
суда да није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење основног суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали или оверена фотокопија,
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.
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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 број телефона: 037/845-147. Пријаве са доказима о испуњености свих услова тражених конкурсом, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава
на конкурс за директора”, слати препорученом
поштом на адресу школе или донети лично, радним данима од 08.00 до 13.00 часова.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Саобраћајно
машинство
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом 24
став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса
прописани су чланом 74 став 6 Закона о високом
образовању, чланом 165 став 6 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
8/2017) и члановима 25 и 26 Ближих критеријума
за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан Факултета ће свим
учесницима овог конкурса обезбедити могућност
одржавања приступног предавања, када је оно
Ближим критеријумима за избор у звања наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на
начин прописан чланом 7 Правилника о поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/2018). Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су у обавези да факултету
доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву,
доказ о одговарајућој школској спреми (оверен
препис дипломе), биографију са библиографијом
и пратећим материјалом, попуњен, одштампан и
потписан образац о испуњености услова за избор
у звање наставника који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење
надлежне полицијске управе да против кандидата
није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне
карте, односно очитан образац чиповане личне
карте кандидата. Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације сматраће се неуредним пријавама
и неће бити разматране, о чему Факултет доноси
посебан закључак.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-250

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл 139 и чл. 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања

и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 108/2015): да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: 1. студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, ултрадисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степана 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. Кандидат треба и: 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 Рапублике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 1 и 2 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 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
одговарајућем образовањем из чл. 140 став 1 и 2
Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценца или
стручни испит), 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); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена
фотокопија 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 пред надлежним судом (не старије од 6
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месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу дужности (не старије од 6 месеци) потврда о радном
искуству - најмање осам година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; уверење 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, 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; пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс која се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Изабрани кандидат ступа на дужност по
окончаном поступку избора регулисаног законом.
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”. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити лично код секретара школе и преко телефона 021/700-250, радним данима од 09.00-13.00
часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“

Ветерник, Краља Александра 38

Оглас објављен 04.07.2018. године у публикацији „Послови“ (број 784-785) поништава се у целости.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Грађанскоправну и заснивање
радног односа на месту
наставника за наставни предмет
Облигационо право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен
научни степен доктора правних наука. Услови за
избор су предвиђени Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије”, бр.
88/2017), Статутом Универзитета, Правилником о
Бесплатна публикација о запошљавању

ближим минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о завршеном правном факултету, диплому или
уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак
научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР”

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

Одсек за германистику

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Германистика
Одсек за германистику

Лектор за ужу научну област
Германистика

21425 Селенча, Вајанског 1

Одсек за компаративну књижевност

Стручни сарадник - педагог

Наставник (сва звања) за
ужу научну област Светска и
компаративна књижевност са
теоријом књижевности

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописне чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016
11/2016 и 2/2017).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ о одговарајућој стручној
спреми - обавезно образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање од 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у сладу са Европским системом
преноса бодова; доказ о неосуђиваности (у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гл.
РС” број 88/17) - да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, радну биографију, доказ о
испуњености услова о знању српског језика (уколико образовање није стечено на српском језику)
и словачког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-ONKURISANjE.doc,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Одсек за медијске студије

Аасистент за ужу научну област
Новинарство
Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Романистика
Одсек за социологију

Асистент за ужу научну област
Социологија
Одсек за српски језик и лингвистику

Асистент са за ужу научну област
Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Српски језик и
лингвистика
Одсек за српску књижевност

Асистент за ужу научну област
Српска и јужнословенске
књижевности са теоријом
књижевности
УСЛОВИ: Потребна документација: Наставник (сва звања) - универзитетски професор: пријава на конкурс у слободној форми;
оверена фотокопија дипломе доктора наука;
биографија састављена 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.
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Асистент: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама; потврда да су кандидати
уписани на докторске студије или потврда да је
тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат по раније
важећим прописима); биографија састављена
на основу упитника који се може преузети са
веб-сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata.html (извештај за
избор у звање сарадника) у папирном облику и на
CD -у (за радно место асистента); списак стручних
и научних радова, као и сами радови (у папирном
или електронском облику на CD -у).

фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању. Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет Нови Сад службеним
путем, осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији. Пријаве са документацијом подносе
се Писарници Медицинског факултета Нови Сад,
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.

Лектор: оверена фотокопија дипломе о завршеним мастер академским студијама из области
германистике или стечено високо образовање из
области германистике према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању; уверење о положеним испитима
током студија; биографија састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајт
Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадника); позитивна оцена студената о наставном
раду кандидата; програм предмета на којима је
кандидат ангажован и који су били предмет студентске евалуације (оцене студената) као доказ
о способности за наставни рад на високошколској
установи; подаци о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова, као и сами радови.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Електроенергетика

ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени су чл. 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-2/236-pr-vilni-blizi-inilni-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 листу „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.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Асистент са докторатом за ужу
научну област општеобразовни и
општемедицински (Педагогија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, филозофски
факултет (одсек за педагогију), научни назив доктора наука из уже научне области из које се бира,
а који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 85 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи краћу биографију, фотокопију личне
карте, доказе о испуњености услова из конкурса
- оверене копије диплома, доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета Нови Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

са 50% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке техничке науке, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Механика флуида,
хидропнеуматска, гасна и нафтна
техника
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак
радова), оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама на свим нивоима студија, дипломама
стеченим у иностранству потребно је приложити
доказ о признавању стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и
фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно признатих
уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних
метода и сл.), објављених уџбеника, монографија,
практикума или збирки задатака за ужу област за
коју се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање
наставника треба да попуне електронски образац
са подацима о кандидату који се налази на сајту
Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.
ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава
у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и
сл. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО
ПУ „КОЛИБРИ“

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Васпитач

за рад у ПУ „Колибри” у Ковачици

Васпитач

за рад у ПУ „Колибри” у Дебељачи
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање:
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена(мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), 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; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски. За рад у Ковачици и
Дебељачи послове васпитача може да обавља
лице које је стекло одговарајуће образовање на
српском језику.

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

Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе); доказ издат од стране
Министарства унутрашњих послова тј. полицијске
управе - Одсек за аналитику и евиденције, да није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена
кривична дела, уверење о држављанству РС (оригинал), извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, са назнаком:
„За конкурс”, слати на горенаведену адресу.

ПИРОТ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017): 1) да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога и то: 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; 2) да има дозволу
за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3) да има обуку и
положен испит за директора школе (документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
у року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит); 4) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
6) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; доказ
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (из казнене евиденције МУП-а) не
старије од 6 месеци; уверење основног и вишег
суда да није под истрагом и да се против њега не
води поступак из члана 139 Закона (не старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у свом раду-извештај просветног
саветника (уколико га кандидат поседује), преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно), оквирни
план рада за време мандата (необавезно). Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. О резултатима конкурса кандидат ће
бити обавештен након пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Пријава са
потребном документацијом и доказима о испуњености услова подноси се на адресу препорученом
поштом или лично на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за избор директора”. Сва обавештења се могу добити у секретаријату школе,
на број телефона: 010/311-269.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16
и 3/17). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник
и стручни сарадник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио

стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог
Закона. Кандидат треба да поседује уверење о
држављанству (у оригиналу или овереној копији),
психичу, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе
о завршеном образовању са исправом којом се
доказује да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат
положио стручни испит - испит за лиценцу; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци - оригинал или оверена копија); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора); 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. Кандидат мора да
зна српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
средње образовање у трајању од четири године;
положен стручни испит, односно испит за лиценцу; 2) психичку, физичку и здравствену способ18.07.2018. | Број 786-787 |
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ност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), пријавни
формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја). Кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. Пријаве
се подносе лично или путем поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица
Вребалов”, Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара ПУ и
путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ЉУЈИЋ”
31320 Нова Варош

Наставник француског језика

за рад у Новој Вароши, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања и стручних сарадника уосновној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17);
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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
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њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство
РС; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака а, в, г и д, доставља се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријавни фолмулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање (НСЗ). Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО БАКОВИЋ“

31300 Пријепоље, Сељашница бб
тел. 033/782-171

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане
чл. 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: 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има положен испит за директора установе; да кандидат није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
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 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 развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, доставља на адресу: ОШ „Михаило Баковић“, Сељашница бб, 31300 Пријепоље,
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: 033/782-171.
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СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11319 Крњево, Николе Пашића 4
тел. 026/821-115
e-mail: maira76sk@yahoo.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 пропису 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 лиценцу, 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 горенаведену адресу са назнаком “Конкурс за избор директора школе” или
доставити лично. Ближе информације о конкурсу
се могу се добити код секретара школе, радним
данима од 8.00 до 15.00 часова, преко телефона
026/821-115.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање за наставника средње стручне школе и то у оквиру подручја рада трговина,
угоститељство и туризам, пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога или психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит за
директора установе (програм обуке за директора
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност,
тј. од дана доношења подзаконског акта којим
се регулише ова материја) и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је одговарајуће високо образовање

стекао/ла на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца) и потврду о радном стажу у образовању након стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење (не
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван
(не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију или оригинал извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања
у служби, оквирни план рада за време мандата.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити
путем поште на горенаведену адресу или лично
код секретара школе, са назнаком „За конкурс за
избор директора”. Права, обавезе и одговорности
директора утврђују се посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа на период од 4 године са пуним радним временом. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу кандидати
могу добити код секретара школе и на број тел.
022/462-026.

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2
тел. 022/621-285

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом
140 ст. 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018), и то: да има
одговарајуће високо образовање, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
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области или области педагошких наука (лице
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање осам година рада у установи на пословима
васпитања и образовања 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
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик - језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, да има лиценцу, односно дозволу за
рад за наставника, односно стручног сарадника,
да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема савладану
обуку и положен испит за директора биће у обавези да након доношења ближих услова за полагање испита од стране министра исти положи у
законском року). Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, Комисија цени и доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата - извештај просветног саветника.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о годинама рада у установи
на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања (најмање 8
година); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ
о знању српског језика (доказ је диплома издата
на српском језику), уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику - уверење
високошколске установе да зна српски језик као
језик на којем се остварује васпитно-образовни
рад; уверење, односно извод из казнене евиденције (уверење из МУП-а) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међунарадним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од шест месеци); уверење
основног суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно
да није покренут кривични поступак пред основним и вишим судом (не старије од шест месеци);
уверење надлежног Привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (не
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старије од шест месеци); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора установе, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника - уколико га
има кандидат; уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (може и из досијеа,
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење), доказ о положеној обуци за директора,
оверена фотокопија уверења о положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора, неће
се сматрати непотпуном, али изабрани кандидат
који нема положени испит за директора, дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања на дужност). Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Митровачке гимназије, са назнаком „Конкурс за директора установе“. Сва потребна обавештења могу се
добити на број телефона: 022/621-285.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Наставник географије

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана (замена
запослене која је именована на
функцију директора), са 50% радног
времена, за рад у матичној школи
и у подручном одељењу школе у
Чалми
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање (чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања - “Сл. гласник РС” број
88/2017 и 27/2018 - др. закони) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи “Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да кандидат има
држављанство Републике Србије; да кандидат
зна језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз попуњени и одштампани пријавни
формулар школи доставља следећу документа-

цију: диплому о стеченом високом образовању;
доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције); уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; писмени доказ (уверење или серификат) да је положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе којим потврђује да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад,
тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, кандидат прибавља
и доставља након избора, а пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат подноси копије
наведених докумената исте морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на адресу школе.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018др. закони). Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање;
за директора предшколске установе може бити
изабрано лице које има образовање за васпитача или стручнг сарадника из члана 140 ст. 1
и 2, односно одговарајуће високо образовање
и то: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије
специјалистичке академске студије и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно
групе предмета, (2) студије другога степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат који има образовање из тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу
предмета. Поред овог, потребно је да кандидат
има и дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора
предшколске установе може да буде и лице
које има одговарајуће образовање за васпитача из члана 140 став 3 Закона, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године са вишим образовањем. Поред овог потребно је да кандидат
има и дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одгова-
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Наука и образовање

рајућег образовања. Кандидат треба и: 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 којем се одвија васпитно-образовни рад. Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Ако 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са
холограмом, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (оригинал и не старије од шест месеци) - (уверење
о некажњавању из основног суда, Привредног
суда и МУП-а), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу или стручном испиту, уверење о положеном испиту за директора (пријава која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора установе), оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако кандидат поседује, оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима
стручнопедагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате на конкурсу који су претходно обављали
дужност директора установе), доказ о радном
стажу у установи на пословима васпитања и
образовања, након стеченог образовања, преглед кретања у служби са биографским подацима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од два месеца), подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу или предати лично
секретару установе, радним данима од 8.00 до
13.00 часова. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
у управној згради у Бачкој Тополи, Дунавска 8,
на телефон: 024/711-148. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.
Бесплатна публикација о запошљавању

ВАЉЕВО
ОШ „АНДРА САВЧИЋ”

14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1
и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 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 има
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 осуђиван 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. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017),
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” 88/2017) за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника 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 (својеручно потписану) кандидат доставља: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе за време трајања
мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога
или психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора,
издато након објављивања конкурса; уверења
основног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за наведена кривична дела, издато
након објављивања конкурса; уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 30 дана; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење, не старије од
шест месеци, да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена копија); извештај
просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор); уколико нема овај извештај, кандидат
доставља краћу изјаву на околност недостављања
извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе; 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); 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. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом достављају се непосредно секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Школа нема обавезу
враћања конкурсне документације.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и услове из члана 139 Закона: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидат за
директора школе уз пријаву подноси: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању за наставника у школи; оверену
фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника, односно уверења о положеном стручном испиту; потврду о 8 година рада у области образовања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника);
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора школе); доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); 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 (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору, нпр. да зна српски језик доказ да је на
факултету положио испит из српског језика. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се са
комплетном документацијом и назнаком “Конкурс
за директора”, достављају на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 294

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 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
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који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 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; држављанство 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 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 за наставника музичке школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет године рада на пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику);
оверену 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); оверену фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима;
преглед кретања у служби са биографским подацима и доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са назнаком „Конкурс
за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на
адресу: Школа за основно музичко образовање и
васпитање Бујановац, Карађорђа Петровића 294.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/660-690

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: оверен препис или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверена фотокопија уверења о положе-

ном испиту за лиценцу за наставника, васпитача,
односно стручног сарадника; оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој, вишој или високој
стручној спреми на српском језику или оверена
фотокопија потврде којом се доказује да је кандидат положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - као доказ
о знању српског језика; доказ о радном искуству
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
министарства надлежног за унутрашње послове,
уверење из суда опште надлежности да се против
кандидата не води кривични поступак, уверење о
неосуђиваности привредног суда; оверена фотокопија доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско
уверење (може бити и старији од 6 месеци), а кандидат који буде изабран, накнадно пре заклучења
уговора доставља ново лекарско уверење; уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; резултати стручно-педагошког надзора установе и оцена спољашног
вредновања (уколико се на конкурс пријаве лица
која су претходно објављала дужност директора
установе); доказ о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе - ако је поседује.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“
17521 Ристовац - Вртогош
Народног фронта бб
тел. 017/445-323

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
за 88,88% радног времена, у
издвојеном одељењу у Дубници
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме траженог
занимања. Кандидат треба да испуњава опште
услове за заснивање радног односа прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће
образовање: кандидат треба да има одговарајуће
образовање прописано чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 др. закон) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС,”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављањство
Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу документацију: попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
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образовању, оверену фотокопију индекса или
уверење високошколске установе о положеним
испитима из психологије и педагогије или потвду,
односно уверење високошколске установе да кандидат испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(образовања из психолошклих, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова)
или оверен препис/ оверену фотокопију лиценце
за рад односно положеног стручног испита. Ово
образовање је наставник обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана заснивања радног односа као услова за полагање испита за лиценцу. Оверен препис/ оверену фотокопију
уверења о држављанству, оверен препис/ оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
доказ да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, доказ о познавању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику, доказ о неосуђиваности (уверење МУП- а
из казнене евиденције, не старије од 6 месеци).
Напомена: Кандидати који имају стечено образовање на мастер студијама дужни су да доставе и
диплому о стеченом образовању на основним студијама (оверена фотокопија). Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе.
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
ушли у ужи избор у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна НСЗ. У року од
осам дана од пријема резултата психолошке процене конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос,
а затим обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Пријаве
се подносе на адресу школе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе: ОШ
„1. мај“, Вртогош, Народног фронта бб, 17521 Ристовац, са назнаком “За конкурс - наставник српског
језика”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 017/445-323.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
Село Левосоје
тел. 017/652-239

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције, за рад у
издвојеном одељењу школе у селу
Осларе, општина Бујановац
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из члана 24 Закона о
раду треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 и 144, став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс канБесплатна публикација о запошљавању

дидат треба да приложи: пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверен препис (копију)
дипломе о одговарајућем образовању; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал/
оверена копија извода из матичне књиге рођених; оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности; радну биографију и телефон за контакт;
доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или
копији која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, доставља
школи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована Одлуком директора дел. бр. 518 од
04.07.2018. године. Кандидати коју буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена психолошка процена способности
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс), кандидат ће у пријаву назначити када и где је извршена. 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
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се
у просторијама школе, о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Ближе информације о јавном конкурсу
могу се добити на телефон: 017/652-239. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Вук Стефановић
Караџић“ Левосоје, Бујановац. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања, за 10%
норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за
радно место наставника треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17):
а) да има одговарајуће образовање (у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, 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, однос-

но групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) и образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни преглед РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17)); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) 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; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми (овера не старија од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера
не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
за наведена кривична дела надлежне полицијске
управе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет странице Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом и одштампаним пријавним формуларом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122 ст. 5, чланом 139 и чланом 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони), односно: које има одговарајуће
образовање прописано законом за наставника
ове врсте школе и подручја рада за која је школа
верификована, за педагога и психолога, стечено:
на студијама другог степена (мастер академске
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студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати морају
да поднесу: оригинал или оверену копију дипло-

ме о стеченом образовању; оригинал или оверену
копију документа којом кандидат доказује да има
дозволу за рад наставника, васпитача, односно
стручног сарадника; оригинал или оверену копију
исправе којом кандидат доказује да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (потврде, уверења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство); оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или
копију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име
после издавања дипломе; оригинал или оверену
копију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику и језику на којем изводи образовно-васпитни
рад или оригинал или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског
језика и језика на којем изводи образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика и језика
на којем изводи образовно-васпитни рад; оригинал
или оверену копију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да достави овај доказ)
- уколико кандидат који је раније обављао дужност директора наведене доказе не поседује, о тој
чињеници подноси писмену изјаву; оригинал или
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - уколико
кандидат наведени доказ не поседује о тој чињеници подноси писмену изјаву; оригинал или копију
доказа о психичкој, физичкој и здравственој спо-

собности за рад са ученицима-лекарско уверење
(може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора,
доставити ново лекарско уверење); оригинал или
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
казнене евиденције министарства надлежног за
унутрашње послове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; оригинал
или оверену фотокопију уверења из суда опште
надлежности да се против кандидата не води кривични поступак; оригинал или оверену фотокопију
уверења о неосуђиваности привредног суда. Кандидат може поднети и остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору
(радну биографију, оквирни план рада за време
мандата, докази о поседовању организационих
способности доказ о стицању неког од звања према прописима из области образовања и др.). Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаву са
потребном документацијом кандидати достављају
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Новосадска 2, путем поште или лично, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене, као и
непотпуне пријаве, неће бити узете у разматрање.
Додатне информације о конкурсу могу се добити
код административног радника, телефон: 023/561413, 023/533-270.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Оглас објављен 20.06.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости за радно место наставник здравствене неге, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
72

| Број 786-787 | 18.07.2018.

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

Проглашен „Блиц предузетник 2017”

НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Компанија „Сунцокрет” из Хајдукова је изабрана за најуспешнију у трци за „Блиц
предузетника” и освојила награду од милион динара, коју је доделила Еуробанка
Традиционално проглашење победника
такмичења „Блиц предузетник” одржано је
11. јула у Привредној комори Србије. Чланови жирија, у саставу: министар финансија
Синиша Мали, Јелена Булатовић из Српске
асоцијације менаџера, Душан Михаиловић
из Еуробанке, директор Националне службе
за запошљавање Зоран Мартиновић, Бранислава Симанић, директорка Сектора за предузетништво у ПКС, Сузана Лукић из „Блица”,
имали су тежак задатак да од 10 финалиста
изаберу најбољег међу најбољима.
„Од 300 фирми бирали смо најуспешније.
Сви су они победници и представљају слику
једне лепше и боље Србије. Они су будућност
Србије - микро, мала и средња предузећа.
Представљају 99 одсто наше привдреде, а
око 66 одсто запослених ради у њима. Влада
је уложила 7,6 милијарди динара бесповратних средстава за њихов развој”, навео је министар финансија Синиша Мали.
Министар је истакао да је стопа раста 4,6
одсто од почетка године, а суфицит преко 30
милијарди динара у буџету.
„Ето прилике да то вратимо, али све ове
цифре ништа не значе, ништа не може да
замени храброст и енергију предузетника
који су се определили за тај посао. Оно што
Влада жели да уради ове године је да убрза
повраћај ПДВ-а и да смањи порез на зараде“,
рекао је Мали.
Главни и одговорни уредник „Блица”
Предраг Михаиловић нагласио је да је „Блиц”
свих ових година представљао предузетнике.
„Кроз рад тог парламента предузетници
ће моћи да решавају највеће проблеме. Србија је већ усвојила стратегију за развој малих и средњих предузећа од 2015. до 2020 и
у склопу ње је борба против сиве економије
и парафискалних намета”, каже Бранислава
Симанић, директорка Сектора за предузетништво у ПКС.

Бесплатна публикација о запошљавању

Славица Павловић, председница ИО Еуробанке, каже да је значај предузетника и малих и средњих предузећа изузетно велики.
„Зато је и одлука о избору предузетника
била тешка. Имали смо сјајне предузетнике.
Верујем да ће наставити и даље тако добро
да раде”, нагласила је она и истакла да су за
развој предузетништва најважнији пословна
клима и стратегија развоја.
„Овај сегмент има отежан извор финансирања, а ми им излазимо максимално у сусрет. Банке су ипак постале мало попустљивије. Предузетници данас ипак траже више
новца за развој и инвестиције, а мање за обртна средства, што је похвално”, истакла је
Павловићева.
„Сунцокрет” из Хајдукова, компанија
коју је пре 29 година основао Иван Перчић,
развила се у успешно предузеће које је пронашло своје место и на светском тржишту.

Перчић је почео посао са производњом девичанских уља од сусама и бундеве, а сада већ
позамашну палету производа у „Сунцокрету”
планирају још да прошире. У овом предузећу
је запослено 35 људи. Као пионирима у производњи органских производа у Србији и региону, први органски сертификат Перчићима
је уручен 1995. године, а данас поседују све
сертификације које раде европске куће.
Награду у вредности од милион динара најбољем предузетнику за његово добро
пословање обезбедила је Еуробанка, а уручио Синиша Мали. Технолог Љиљана Милошевић из „Сунцокрета” захвалила се „Блицу”
на престижној награди. Директор и оснивач
компаније Иван Перчић се захвалио свим
члановима жирија на одабиру и признао да
није очекивао да победи.
„Искрено, нисам очекивао награду, али
могу рећи да ћемо се трудити да у следећих
30 година, јер нам је 2019. године три деценије рада, докажемо да смо је заслужили.
Она је за нас изузетно значајна, пре свега као
подршка раду”, истиче Перчић.
Он је навео и да се управо вратио са Сајма органске хране у Њујорку, где је договорио и извоз у Америку.
„Акценат у даљем развоју фирме биће
улагање у нове производе који су баш за
фитнес, обогаћени протеинима. Сада смо избацили два таква производа, а биће их још”,
рекао је Перчић.
Фирме које су ушле у топ 10 избора за
„Блиц предузетника 2017” су: Сунцокрет из
Хајдукова, Радекс из Јагодине, МТК Метал-комерц из Ужица, Top spider доо из Инђије, Млекара „Моравица“ из Ариља, ИДАС д.о.о. из
Мола, Украс д.о.о. из Великог Поповића, Re3
- Product ДОО из Пландишта, ФМО Укус из Ковачице и Жица промет из Аранђеловца.
Критеријуми на основу којих је стручни
жири одабрао „Блиц предузетника 2017“ су: профитабилност, продуктивност, ликвидност, извозни потенцијал, број запослених и новозапослених, технолошке иновације, као и оријентисаност
ка заштити животне околине и допринос развоју
локалне заједнице.
Катарина Јовичин
18.07.2018. | Број 786-787 |
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Сајам висококвалитетне хране у Њујорку

ИЗ СРБИЈЕ ЗА СВЕТ

У организацији Асоцијације за промоцију српске хране, а уз подршку УСАИД Пројекта за
конкурентну привреду, на сајму у Њујорку је излагало 17 произвођача висококвалитетне
хране, под заједничким именом Serbia Does Specialty Food
Српска делегација произвођача на челу
са Serbian Food Promotion вратила се из
Њујорка, где је учествовала на сајму висококвалитетне хране Summer Fancy Food Show.
Глобалном тржишту су представили српске
производе, а бројни позитивни коментари
посетилаца националног штанда Србије потврђују да српска висококвалитетна храна
има много потенцијала.
Сиров мед са какаом, здрави производи
од житарица - вегански и без глутена, путер
од лешника, ручно израђене тестенине, неки
су од производа које су представили српски
произвођачи висококвалитетне хране на сајму Summer Fancy Food.
На сајму овог фестивала гастономских
деликатеса у Њујорку, одржаном од 30. јуна
до 2. јула, компаније из Србије су представиле посетиоцима и џемове са свежим, дивљим
тартуфима, воћну мармеладу са пивом, бобичасто сушено воће утопљено у чоколаду...

КО СЕ ПРЕДСТАВИО?
Из Србије су се на овој гурманској фешти представиле компаније: Флора – Ивањица,
Вртлари – Мали Иђош, Планинско благо – Рашка, Баскет Здравија Храна Made by Hand
– Голубинци, Happy Honey – Београд, Сунцокрет – Суботица, Дреновац – Београд, Лаки –
Ариље, Global Foods – Београд, Кабинет – Сопот, Truff Truff – Нови Сад, Waw Miloš – Београд,
Слатка јесен – Пожега, Real Red Raspberry – Бечеј, Станишић Био – Нови Сад, АЦМ-ИНТ
– Нова Пазова и Jam and Jelly – Ириг, наводи се у заједничком саопштењу Асоцијације за
промоцију српске хране и УСАИД Пројекта за конкурентнију привреду.

У организацији Асоцијације за промоцију српске хране, а уз подршку УСАИД
Пројекта за конкурентну привреду, на сајму
у Њујорку је излагало 17 произвођача висококвалитетне хране, под заједничким именом Serbia Does Specialty Food.
„Summer Fancy Food Show је највећи
пословни догађај у индустрији прехрамбених
производа, где се представљају висококвалитетни производи и иновације из ове индустрије“, изјавио је Александар Павловић, директор УСАИД Пројекта за конкурентну привреду,
активности вредне 12 милиона долара која је
намењена јачању конкурентности српске прехрамбено-прерађивачке индустрије, поготово
ланаца вредности воћа и поврћа.
„Српске компаније су“, наводи Павловић,
„имале могућност да се представе изузетно
широкој публици и додаје да се нада да ће
неке од њих почети са извозом својих производа на америчко и међународно тржиште“.
„Контакти са неколико великих трговинских ланаца омогућиће нам да Happy Honey
производе ускоро пласирамо у САД“, истиче
Дарко Мандић, власник компаније „Happy
Honey“ из Београда. Додаје да је одлично што
је његова фирма добила прилику да наступ у
оквиру српског штанда, јер самостално не би
могла да финансира наступ на оваквом сајму.
Председник Асоцијације за промоцију
српске хране Роберт Чобан изјавио је да су
међународни сајмови од великог значаја за
промоцију и пласман српских висококвалитетних производа.

Промоција меда и пчелара

ДАНИ СУНЦОКРЕТА
Први пчеларски „Дани сунцокрета“ одржани су у Панчеву. Манифестација промовише
пчеларску производњу и указује на значај сунцокретове паше, која је најбоља у банатском
крају. Мед, колаче, козметичке и друге препарате од меда изложило је двадесетак
пчелара, углавном из Војводине
Манифестација „Дани сунцокрета“, која се одржава у Панчеву, промовише
пчелињи производ као свакодневну храну, која је пре свега добра за имунитет.
Ружица Тешовић из Банатског Карловца припрема препарат који садржи
матични млеч, полен, пергу и багремов мед. Највише се, каже, заради на багремовом меду. Сунцокретова паша је у Банату најважнија, јер пчелиња друштва на
њој презимљавају. Ове године је било доста кише, али због различитог времена
сејања паша ће се продужити.
Председник Удружења пчелара из Панчева Војкан Милутиновић напомиње
да је сунцокрет паша која је одржала пчеларство у јужном Банату. Док су друге
биљке веома подложне временским неприликама, сунцокрет и тада даје мед.
У Војводини постоји 65 удружења и око 300.000 кошница, а развој пчеларства је у успону, јер помаже и држава. „Ове године су подстицајна средства била
20 милиона динара, али је Покрајинска влада дала и седам милиона динара у
лековима“, указује Радомир Влачо, председник Савеза пчеларских организација
Војводине.
„Дани сунцокрета“ су први пут одржани у Панчеву, али их је Туристичка организација одмах уврстила као део своје понуде, са планом да то постане традиционална манифестација.
Извор: РТС
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Центар за дигиталну трансформацију

ДИРЕКТНА ТРГОВИНА
Платформа подразумева идентификацију купаца, продаваца и самог промета. На тај
начин уводи се ред на тржишту електронске трговине и пружа потпуна заштита
корисницима, у складу са најновијим светским стандардима
Дигиталне трансформације су теме којима се у последње време
посвећује велика пажња. То је прилика и начин да се наше организације укључе у светско тржиште трговине. Привредна комора Србије
основала је Центар за дигиталну трансформацију, који би требало да
помогне малим и средњим предузећима да се едукују и примењују
технике доступне светском трговинском тржишту.
У Србији тренутно постоји око 360 онлајн продавница и званично
годишње остварују промет од око десет милијарди динара. Процењује
се да је стварна продаја преко интернета, која обухвата и сиву зону,
чак десет пута већа. Претпоставка је да е-трговина чини од 3 до 6
процената укупне малопродаје.
„Електронска трансформација подразумева да грађани обављају
послове преко интернета, на клик. ‚Клик 3‘ платформа ће произвођачима и трговцима омогућити да услуге и добра размењују преко модерне платформе“, каже Сава Савић, помоћник министра трговине.
Ово је прилика да се све домаће компаније укључе на ову платформу и тиме смање своје трошкове пословања и трговине.
Платформе за трговину које тренутно постоје у Србији покривају
одређене сегменте и групе производа. „Клик 3“ је предвиђена као берза свих произвођача и добављача у Србији.
„Огроман је потенцијал ове платформе, јер ће држава као један од
највећих наручилаца моћи да купује“, додао је Савић.
Платформа подразумева идентификацију купаца, продаваца и
самог промета. На тај начин уводи се ред на тржишту електронске
трговине и пружа потпуна заштита корисницима, у складу са најновијим светским стандардима.
Ова платформа значи унапређење пословања, јер је то још један
корак ка модернизацији у Србији, а циљ је да се пословање рашири

на читав регион. Ово је први корак у модернизацији е-трговине, а
следећи корак ће бити увођење кредитирања, факторинг. Купци ће
плаћати на одложено, а продавци ће одмах добијати новац. Све фирме
ће морати да прођу кроз одређене финансијске контроле како би се
спречила трговина на црно.
Српска привреда има потенцијал да започне дигиталну трансформацију. У сарадњи са аустријском комором и ГИЗ-ом ради се на
сертификацији координатора који ће помагати фирмама. Од септембра обучени дигитални консултанти ће кренути са радом у првим
предузећима, а очекује се да почетком 2019. године око 40 предузећа
добије дигиталну стратегију.
Катарина Јовичин

Уз подршку стручних саветника лакше до средстава

СТРАТЕШКИ УВИД, АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА
Мрежа од 40 саветника при Привредној комори Србије на располагању је свим
привредницима из овог сектора у Србији, а подразумева стручне савете и помоћ у припреми
за подношење пријава за средства која су доступна кроз бројне националне
и интернационалне програме
Недостатак финансијских средстава једна је од највећих препрека за покретање или
унапређење бизниса и развој предузећа. Такође, привредници често нису обавештени о
изворима финансирања који су им на располагању, као и о адекватним начинима пријаве и документацији потребној за аплицирање за та средства.
Како би се превазишла ова препрека, Привредна комора Србије развила је посебну
услугу подршке микро, малих и средњих предузећа (ММСП). Мрежа од 40 саветника
при Привредној комори Србије на располагању је свим привредницима из овог сектора
у Србији, а подразумева стручне савете и помоћ у припреми за подношење пријава за
средства која су доступна кроз бројне националне и интернационалне програме.
Поред припреме и разраде квалитетних пословних планова, који су потребни за
аплицирање за кредите код пословних банака и средства код фондова, мрежа саветника пружа подршку у процесу планирања и одрживог управљања главним аспектима
пословања ММСП. Тиме се привредницима отвара могућност ширег и стратешког увида, анализе, планирања и управљања сопственим пословањем.
Ову активност Привредне коморе Србије подржала је Немачка организација за
међународну сарадњу - ГИЗ, у оквиру пројекта Немачко-српске развојне сарадње, Развој приватног сектора у Србији (ПСД).
Сви саветници који чине мрежу за подршку ММСП сектору, успешно су завршили
обуку коју је реализовала консултантска кућа „Glenfiled“ и стручно су оспособљени за
пружање ове услуге. Подршка микро, малим и средњим предузећима у приступу средствима доступна је у свих 17 регионалних привредних комора широм Србије, а контакт
подаци о саветницима могу се пронаћи на сајту Привредне коморе Србије: http://www.
pks.rs/BazaZnanja.aspx?id=2708&s=0
Извор: ПКС
Бесплатна публикација о запошљавању
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Конференција „Јавно-приватни дијалог за развој“ у организацији НАЛЕД-а

ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДЕ И ДРЖАВЕ
Према истраживањима која су спроведена за потребе НАЛЕД-а,
највећа препрека за спровођење дијалога за јавни сектор је недостатак
времена да се привреда укључи у дијалог. Шта предузети да се привредници укључе у јавне расправе и доношење законских регулатива? О комуникацији између привредника и државе говорило се на Међународној
конференцији „Jавно-приватни дијалог за развој“, у хотелу „Хајат“.
Поред представљања искустава и значаја приватног сектора
у вези са применом прописа у Републици Србији, повод за организовање конференције је почетак организовања четворогодишњег
пројекта за подстицање јавно-приватног дијалога у Србији, који финансира Америчка агенција за међународни развој, а спроводи НАЛЕД у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике
Владе Републике Србије.
Присутнима се обратио амбасадор САД у Републици Србији Кајл
Скат, који је истакао значај и важност јавно-приватног дијалога као
процеса комуникације између грађана, привреде и организација цивилног друштва с једне стране и државе и локалне самоуправе са друге стране, јавних предузећа и других институција. Скат је рекао да је
овај пројекат представља директно партнерство између САД и Србије.
У првој години пројекта изабрана су три привредна удружења
којима ће се пружати подршка у јавно-приватном дијалогу и три
приоритетне реформске теме на којима ће заједно радити држава и
пословна заједница.
Савез пчеларских организација Србије је иницирао тему решавања проблема тровања пчела у Србији, Удружење за развој предузетништва се залаже за унапређење система паушалног опорезивања, а Удружење „Агрокластер Србије“ за укидање регулаторних
препрека развоју органске производње.
Кључне активности и очекивани резултати у периоду 2018-2021.
су изградња капацитета за јавно-приватни дијалог у државним институцијама и шест изабраних привредних удружења или организација цивилног друштва, затим подршка у заговарању и имплементацији шест кључних реформи за побољшање привредног амбијента,
као и израда првог водича онлајн тренинг програма, модела и алата
за јавно-приватни дијалог.

„Једну од највећих промена у области јавно-правног дијалога постигли смо крајем 2014. године, када је Влада прихватила иницијативу да оформимо заједничка тела ресорних институција привреде
и цивилних друштва у кључним областима за унапређење услова
пословања. Тако је настала стручна група Владе Републике Србије
за борбу против сиве економије“, рекао је Александар Ружевић, председник Управног одбора НАЛЕД-а и генерални директор Coca-Cola
HBC за Србију и Црну Гору.
„Показало се да је дијалог између привреде и државе најделотворнији када привреду заступају удружења. Чак 80% асоцијација је сарађивало са институцијама и половина њихових предлога је прихваћена“,
додао је Ружевић.
Циљ пројекта је да представници привреде и државе пронађу
најефикасније механизме за унапређење јавно-приватног дијалога, а
крајњи циљ је да се подстакне предузетништво и легално пословање,
смањи административно оптерећење државе и привреде и повећа наплата јавних прихода.
Конференцији је у име Националне службе за запошљавање присуствовао директор НСЗ Зоран Мартиновић.
Катарина Јовичин

МЛАДИ ИМАЈУ ИНИЦИЈАТИВУ
Од почетка године основано 1.400 фирми чији су власници млађи од 35 година,
а у просеку у свакој општини у Србији млади су основали по 10 предузећа
Познато је да млади одлазе из земље и да нису спремни да покрену сопствени посао, али најновији подаци указују и на бројна позитивна
искуства, односно да је само од почетка године основано 1.400 предузећа чији власници пуне 35 година или су млађи. Тако статистика каже
да је у просеку у свакој општини (145 општина у Србији, не рачунајући територију Косова и Метохије), од почетка године основано по десет
предузећа чији власници имају до 35 година.
Према подацима Агенције за привредне регистре, од почетка године до данас међу власницима удела у привредним друштвима
појављују се 1.602 физичка лица, а исти подаци показују да, како постају старији, грађани се чешће одлучују за покретање сопственог посла.
И даље су у томе доминантнији мушкарци, њих 1.135 се одлучило од почетка године на овај корак, у односу на 467 жена.
Да се може кренути од нуле са добром идејом и јасним планом, потврђује и пример Тијане Манојловић, власнице једног бренда, која је
осмислила грицкалицу од сушеног сира. „Ми смо кренули од нуле и понудили тржишту нешто што је аутентично, грицкалицу која се прави
искључиво од качкаваља“, каже Манојловићева и поносно истиче да се њен производ сад налази на полицама једног великог трговинског ланца у Србији, као и бројним продавницама здраве хране. Каже да је младима највећи проблем при започињању посла недостатак мотивације и
вере у идеју, много више него недостатак финансија.
„Финансије су оно што је кључно и основно да започнете, тек после иду дозволе и испуњавање стандарда, али сама истрајност доводи до
финансија“, поручује Тијана.
Без великих почетних улагања кренуо је у бизнис и Дарко Мандић, директор једне фирме, који је „од идеје до Америке“ стигао за нешто
више од годину дана правећи сиров хладнопресовани мед са пет различитих укуса.
„Млади људи данас живе у најбоље време икада што се тиче инвестирања, зато што постоји доста људи који желе да улажу у њихову
енергију и идеје. Имајући у виду макроекономску слику која иде у прилог младима, инвеститорима се више исплати да инвестирају новац
него да га чувају у банци”, сматра Мандић.
Саветује свима који су страствени око својих идеја да верују у себе и да истрају, јер ће бити све више прилика да унапреде своју инвестицију и на тај начин развију свој бизнис. Након годину дана рада добили су велики уговор са компанијом из Норвешке, а успели су да се
позиционирају на рафовима у Србији као и да извозе у Швајцарску, Црну Гору и Америку.
„Како би се мотивисали млади да започну сопствени посао, Привредна комора Србије организује бројне курсеве, нуди едукативни материјал у свим њеним представништвима у Србији“, каже директор Сектора за стратешке анализе ПКС Бојан Станић. „ПКС је у сарадњи са ГИЗом развила мрежу која се налази у оквиру наших регионалних представништава у земљи. Запослени пружају техничку подршку везану за
приступ финансијама и за припрему документације у 17 градова”, наводи он. Такође, постоји и неколико е-материјала на сајту ПКС у којима
они који одлуче да крену у бизнис могу да пронађу бројне информације о пословању, а могу и путем мејла или телефоном да се обрате за
Извор: Танјуг
савет Бизнис инфо сервису у Комори.
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Предузетничка прича

ТОРБЕ ОД БИЛБОРДА
Иванка Стаменовић имала је добру идеју, отиснула се у предузетничке воде и успела са
шездесет година. „EkoBag“ је прво еколошко социјално предузеће у Србији, запошљава
жене старије од 45 година, а у фокусу производње је рециклажа ПВЦ фолије за билборде,
којој је потребно и до 1.500 година да се разгради у природи. Мисија предузећа је
промоција друштвено одговорног пословања кроз управљање специфичним отпадом
„Никад ме није напуштао предузетнички дух. Нити ми је дао мира.
Зато сам данас ту где јесам, заједно са три колегинице и све имамо око
шездесет година. Ако сте креативни, имате идеје и вољу за радом, не
можете а да не успете“, прича Иванка Стаменовић, председница Удружења „EkoBag“, једне од свега две фирме у Европи које се баве шивењем
рециклирајућих торби од материјала који се користи за билборде. Са
њом заједно раде и Јованка Брујић, Миланка Рупар и Весна Петковић.
Иванка је по струци текстилни дизајнер, а дуго година је радила и као графички дизајнер. По затварању компаније „Нада“, где је
радила, решила је да самостално отпочне посао. У почетку је шила
торбице за шминку за велике фирме - „Бетекс“ и „Атекс“, а затим су
уследиле деведесете и остала је без посла. Пресудна за њену каријеру
била је обука за креативно шивење у организацији Удружења за иницијативу, развој и сарадњу Србије, и то од специфичног материјала
плаката за билборде. Написала је пројекат, који је прихваћен, након
чега је прошла обуку. Убрзо затим уследила је изложба у Националној галерији, где су вредне жене приказале пресвучене струњаче, рекете за тенис, несвакидашње сандале, шешире, торбе...
„Прави дизајнер мора да има идеју. Моју прву идеју су одмах
прихватили и уследила је прва поруџбина, 200 торби, а одмах после
још толико“, присећа се Иванка почетака.

Идеја и одрицање
Кроз обуку добиле су неопходне машине за шивење рециклирајућег материјала, а велики корак направљен је када су добиле позив да сашију нешто интересантно за Сајам аутомобила и камиона.
Ушла је у причу сигурна у успех, спремна да направи креативне
производе од рециклираних материјала. „Жеља ми је била да направим нешто што ће трајати. Решила сам да успем, па по цену одрицања
у почетку. Мислим да нико није веровао у мој успех“, прича Иванка.
Али, најважније је да она јесте.
Како каже, направила је круг. Прво обука, набавка репроматеријала, па израда конкурентних модела од материјала са билборда.
Циљна група био је свако ко се оглашава на тај начин.
Иначе, рециклажа материјала за билборд се обавља на само два
места у Европи. То је најјефтинији репроматеријал, а његова разградљивост је 1.500 година. Са компанијом „Алма кватро“ постигла

РЕЦИКЛАЖА НЕМА САМО ЕКОЛОШКИ,
ВЕЋ И ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ
Док у остатку развијеног света рециклирање представља један
од кључних фактора унапређења природне околине, према прошлогодишњим истраживањима у Србији се рециклира само 10%
отпада. Значај рециклирања је огроман - смањује се глобално загађење, чувају се кишне шуме, као и природни ресурси, смањују се
трошкови производње сировина... Највише се рециклирају алуминијум, папир, стакло и пластика.
Рециклирани пампури се могу користити за различите намене,
као материјал за плочице за подове, изолацију, делове за аутомобиле и спортску опрему.
У свету се старе патике рециклирају за различите намене, а неки
брендови чак производе патике од рециклиране пластике из океана.
Неке од највећих козметичких компанија охрабрују потрошаче да рициклирају, дајући им бесплатне производе уколико донесу
пар искоришћених паковања.
Новчаник нам је постао пун кредитних, чланских картица, картица за попусте, а то је све пластика која може да се рециклира.
Извор: Ekobag.rs
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је договор да после рекламних кампања, након шест месеци од складиштења билборда, зове фирму која се оглашавала и тако добије дозволу за употребу те сировине за рад. Од једног билборда димензије 17
пута 17 може да се изради од 300 до 400 ранаца.
„Корист је велика и за нашу фирму, али и за државу, јер на тај
начин чувамо животну средину“, каже Иванка.
Случајан сусрет са министром за заштиту животне средине Гораном Триваном такође убраја као пресудан, јер је управо он упутио на конкурс за доделу бесповратне помоћи фирмама које се баве
рециклирањем. Захваљујући томе купљено је још машина и алата
потрошног карактера.
„Морате да знате шта вам је циљ и онда корак по корак. Осим
идеје, важно је да тачно одредите коме је намењен ваш производ, ко
је циљна група. Искрено, никад није касно. Нисам од оних који броје
године, имам енергију, ентузијазам, волим да радим. Волим и да радим нешто што нико не ради и ето, тај труд ми је помогао да се остварим у овим позним годинама. Нас четири смо једине на Балкану које
се баве оваквим послом“, каже задовољно Иванка.
Наруџбине су у почетку биле сезонске, сада постоји континуитет
у производњи, а клијенти су им углавом банке које имају велике рекламне билборде. Каже да је план да набаве нове машине, а за оне
који желе да раде у њиховој фирми има места.
„Конкурс за радно место код нас је отворен стално, а предност
имају они преко педесет година, са искуством на шивењу на индустријским машинама. Обука је бесплатна и одвија се три пута недељно по три сата”, истиче Иванка.
Извор: Blic.rs, Фотографије: Ekobag.rs
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Пољопривредницима уручени први уговори из ИПАРД-а

ПРЕКРЕТНИЦА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић уручио је првих десет уговора српским пољопривредницима за набавку механизације од новца из европских фондова.
Уговори су уручени у Суботици, где је обележено годину дана
рада Владе Србије, а министар Недимовић је поручио да ће српским пољопривредницима у наредне три године на располагању
бити 400 милиона евра бесповратне помоћи.
Споразум ИПАРД 2, о додели 175 милиона евра српским
пољопривредницима за развој њихових делатности, потписали су
прошле недеље министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици.
Недимовић је истакао да после осам година приче о ИПАРД-у
Србија данас има прве конкретне уговоре.
„Ово је за нас велики дан и правимо прекретницу у пољопривреди, јер први пут европске паре иду директно у руке српских
пољопривредника“, истакао је Недимовић.
Уговори су додељени за пет пољопривредника који се баве сточарством, четири ратарством, а један воћарством.
„Надам се да ће наши пољопривредници у временском периоду који им је одређен набавити механизацију и добити повраћај својих средстава и надам се да ћемо их наредних месеци обићи и уверити се
како машине раде“, указао је Недимовић.
Министар им је пожелео да смање трошкове и повећају квалитет производње и упозорио да постоји контрола трошења средстава, као и
забрана отуђења механизације и возила до одређеног периода.
Драгиша Ковачевић из Руме, који се бави воћарством и коме је уручен уговор о бесповратној финансијској помоћи, наводи да ће средства
искористити за куповину берача вишње.
„То је механизована берба и надам се да ће ми помоћи у смањењу трошкова, бржем обављању посла и повећању квалитета производа“,
рекао је Ковачевић.
Према његовим речима, процедура за добијање средстава није била компликована, а додаје да му је помогла агенција која је водила
административни део, па је цео посао завршио за шест месеци.
Извор: Танјуг

Економски факултет у Београду добио АЦЦА акредитацију

СТУДИЈЕ НА СВЕТСКОМ НИВОУ
АЦЦА је глобална рачуноводствена
професионална асоцијација са више од 200
хиљада чланова широм света. Бави се професионалном едукацијом и омогућава онима који своју каријеру виде у рачуноводству
и финансијама стицање вештина у оквирима
признате АЦЦА квалификације. О томе је за
„Инфобиз“ говорио Саша Ранђеловић са Економског факултета.
Говорећи о томе шта глобална АЦЦА
акредитација омогућава студентима Економског факултета, Ранђеловић је рекао да
она представља екстерну верификацију квалитета студија из области рачуноводства,
ревизије и финансијског управљања, на том
факултету.
„Студенти дипломирањем стичу право ослобађања од чак 5 АЦЦА испита, од
укупно 9 испита Ф нивоа, што је највеће
ослобођење које студенти једног факултета
из Србије добијају када полажу испите неопходне за добијање ове престижне међународне квалификације. Ова акредитација
омогућава студентима да већ током треће и
четврте године студија крену у процес стицања ове међународне квалификације по убзаном програму и знатно повољнијим условима“, рекао је.
Објаснио је да су испуњени одређени стандарди да би Економски факултет добио ту акредитацију.
„Кроз читав процес је вршена провера
квалитета наставних садржаја на економском
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факултету, односно усклађености наставних
садржаја са знањима и вештинама које су
потребне на међународном тржишту рада из
ове области. То је подразумевало проверу тога
да ли су наши садржаји предмета из ових области у потпуности усклађени са савременим
захтевима тржишта“, рекао је Ранђеловић.
Додао је да студенти те квалификације
стичу кроз студије на Економском факултету,
пре свега смер рачуноводство, ревизија и финансијско управљање.

„Када положе све испите предвиђене
нашим наставним програмом, добијају ослобођење од 5 испита и крећу у припреме за
полагање остала 4 испита Ф нивоа. Студенти
када се појаве са нашом дипломом, с обзиром да је она сада АЦЦА верификована из ове
области, то ће бити сигнал и на домаћем тржишту рада и на светском, да су прошли кроз
студије које су светског нивоа квалитета“, реИзвор: Н1
као је Саша Ранђеловић.
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Помоћ Немачке развоју српског
предузетништва

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ОСНИВАЊЕ ФИРМИ
Подршкa задругама

У Београду је потписан Меморандум о разумевању о реализацији српско-немачког Програма промоције предузетништва и самозапошљавања,
чиме би требало да буде обезбеђено најмање 12,9 милиона евра бесповртане помоћи за потребе оснивања 1.500 предузећа. Меморандум су потписали директор владине Канцеларије за управљање јавним улагањима Марко
Благојевић и директор Канцеларије Немачке развојне банке (KfV) у Србији
Арне Гос, а на основу њега ће Немачка пружити подршку развоју малих и
средњих предузећа у Србији.
Потписивању споразума у Влади Србије присуствовали су премијерка
Ана Брнабић и амбасадор Немачке Аксел Дитман.
Дитман је новинарима рекао да би обим бесповратне немачке помоћи
кроз тај програм требало да износи око 12,9 милиона евра, а да је циљ оснивање 1.500 предузећа. „Ово је важан програм, који се разија у тесној сарадњи
Србије и Немачке. То је део немачко-српске иницијативе за стални пораст
запослености у Србији“, рекао је Дитман.
Председница Владе Србије Ана Брнабић навела је да држава жели
да подржи предузетнике, мала и средња предузећа и направи амбијент у
којем имамо више иницијатива за оснивање фирми, како би људи сами себи
створили посао и будућност. Указала је да постоји неколико узрока који су
узрок недовољног броја предузетника, попут недовољне доступности извора финансирања, а чак и кад постоје повољни извори финансирања присутан је ризик од неуспеха, те поручила да се оба проблема решавају управо
кроз заједнички програм Србије и Немачке.
„С једне стране, имамо повољне и приступачне изворе финансирања,
преко пословних банака које ће ући у партнерство са државом и Немачком
развојном банком, и то скоро без ризика, јер ће држава готово у потпуности
преузети ризик на себе креирањем гаранцијских шема”, истакла је премијерка и додала да ће програм бити намењен најширем кругу делатности,
од занатлија, преко услужних и производних делатности до пољопривредника. Она је позвала пословне банке да уђу у партнерство са државом, како
би се обезбедио динамичнији привредни сектор и допринело економском
расту и отварању нових радних места.
Амбасадор Дитман је истакао да Немачка жели да допринесе јачању
сектора малих и средњих предузећа, смањењу незапослености и унапређењу
српске привреде и објаснио да ће банке добити гарантни оквир да дају кредите предузећима, а предузећа помоћ у виду обука, тренинга и додатне подршке. „Није довољна само добра идеја, она мора и да се оствари. Има добрих
послова, али се не може на тржиште без новца“, истакао је Дитман.
Извор: Танјуг

500 ЗАДРУГА
У 500 СЕЛА
За помоћ задругама предвиђено је 823,5 милиона динара, што је
четири пута више него у 2017. години, првој експерименталној години.
Новац ће добити и задруге у АП Косово и Метохија.
Влада Републике Србије усвојила је Програм подршке спровођењу
мера равномерног регионалног развоја учешћем државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне
задруге у 2018. години на целокупној територији Републике Србије, а
нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија.
У 2018. години Програмом Владе Србије, који је осмислио и реализује Кабинет Милана Кркобабића, министра задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, задругама ће бити
бесповратно додељено 823 милиона 515 хиљада динара, што је четири
пута више него у 2017. години, када је започета мисија оживљавања
задругарства у Србији, позната и као пројекат „500 задруга у 500 села“.
„Има наде за села у Србији! Уз велику подршку Академијског одбора за село Српске академије наука и уметности и његовог председника академика Драгана Шкорића, направили смо победнички тим који
може да дигне на ноге замрло задругарство у Србији и врати живот у
села која одумиру. Нисмо заборавили ни нашу Аутономну Покрајину
Косово и Метохију, где ћемо финансијски подржати одређени број задруга“, рекао је министар Милан Кркобабић поводом одлуке Владе Србије да и ове године додели подстицајна средства задругама у Србији.
У 2018. години планирано је да бесповратна средства добије око
70 задруга на целој територији Србије. Новоформираним задругама,
према условима конкурса који ће бити објављен ових дана, биће додељивано до 7,5 милиона, а старим задругама до 15 милиона динара.
Прошле године, која је била почетна и експериментална, Влада Србије доделила је 196 милиона динара, а средства су добиле 22 задруге у централној Србији и Војводини. Од средине 2017, када је покренут
пројекат популарно назван „500 задруга у 500 села“ у Србији је основано више од 240 нових задруга. Очекује се наставак тог позитивног
тренда ширења задругарства у земљи.
Извор: http://www.mbprr.gov.rs

Изменом Закона о финансијској подршци породици са децом држава први пут излази у сусрет женама у пољопривреди

ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО
Пољопривреднице на селу од 1. јула имају право на накнаду за породиљско одсуство. Изменом Закона о финансијској подршци породици са децом држава на овај начин први пут излази у сусрет женама у пољопривреди. Ипак, ово право ће моћи да остваре само оне
пољопривреднице које су редовно уплаћивале доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, односно власнице газдинства.
Новац по основу рођења и неге детета у трајању од годину дана моћи ће да остваре и мајке које су пре 1. јула, 24 месеца пре рођења
детета, биле носиоци породичног пољопривредног газдинства и имале статус лица које самостално обавља делатност према закону којим
се уређује порез на доходак. Основ за утврђивање месечне накнаде пољопривредницама биће висина накнаде осталих прихода, као и
плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање у 18 месеци пре рођења детета, пише „Дневник“.
Пољопривреднице овим актом остварују и право да добијају и остале накнаде, најдуже до пете године детета, уколико је детету због
здравственог стања, а на основу мишљења надлежне комисије Фонда ПИО, потребна посебна нега.
Извор: www.dnevnik.rs
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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

