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УВОДНИК

ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Учење од искусних стручњака кроз предавања и радионице засноване
на практичној примени стечених знања обележиће прву летњу школу „HR
Ентер“. Велики број студената са различитих факултета желео је да ово лето
искористи како би сазнали како сектор људских ресурса функционише у
компанији, а сви имају неколико заједничких особина: креативни су, талентовани, радознали, вредни и воле рад са људима. Ми смо провели један дан
са њима у жељи да сазнамо шта их је највише привукло да изучавају ту
област, али и да чујемо од предавача колико је HR сектор важан за развој
и успех предузећа. О њиховим искуствима, значају и будућности области
људских ресурса читајте у овом броју Послова.
Представљамо вам Филијалу Пирот Националне службе за запошљавање, која последњих неколико година бележи добре резултате у
раду. О раду филијале разговарали смо са Сузаном Ђорђевић, начелницом
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере. Сазнајемо
да подаци Филијале говоре да је после дужег периода број незапослених у
Пироту пао испод 6.000, а да је за првих шест месеци ове године број незапослених смањен за 700. Читајте и које обуке су тренутно актуелне, каква
је сарадња са послодавцима и локалном самоуправом и какви су планови
за наредни период.
Колико је важно стицање нових вештина и знања, тражених на тржишту рада, а посебно када је реч о успеху у предузетништву, била је једна
од наших тема. Вештине комуникације, постављање јасних циљева, добра
организација и планирање, али и мотивација, вештина управљања временом, решавање конфликата и успешно преговарање, требало би да буду
део сваког приватног бизниса – чуло се на радионици „НЛП - Нова знања
и вештине за успех предузетника и менаџера“ у организацији Привредне
коморе Србије.
Када је реч о предузетништву, још један догађај привукао је велику
пажњу медија – Европско такмичење ученичких компанија из чак 37 земаља. Млади предузетници показали су изузетну иновативност, па су се
тако могли видети производи попут: чоколадице са зрикавцима, намештаја
израђеног од старих скејтбордова, подземних капсула за рано откривање
шумских пожара, кућних апарата који уље коришћено у домаћинству
претварају у сапуне или свеће, металних ваза које захваљујући магнетима могу да се користе на различите начине. Британски средњошколци победили су на такмичењу са алгоритамским мачјим очима за бицикл, које
при смањењу брзине приказују јаче светло као знак другим учесницима
у саобраћају.
Овај број Послова доноси и интересантну причу о значају мотивације
ученика, како би били инспирисани да поред формалног образовања своју
креативност искажу кроз ваннаставне активности. Водимо вас у Средњу
машинску школу у Новом Саду и представљамо професорку Ивану Влајков,
која је сјајан пример ентузијазма и оригиналности. Њени ђаци, који уче на
смеру бравар-заваривач, показали су сјајне уметничке способности и направили права уметничка дела од лима – две фигуре тешке 190 килограма.
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НСЗ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
У оквиру Националне службе за запошљавање раде 34 филијале, 21 служба и више од 120
испостава у свим окрузима у Србији. Поред тога, НСЗ чине и Дирекција и две покрајинске
службе. Због такве организације наше услуге доступне
су свим корисницима
У овом броју Послова представљамо вам Филијалу Пирот, која
са своје три испоставе покрива територију Града Пирота и општина
Димитровград, Бабушница и Бела Паланка. О раду филијале, актуелним мерама и програмима које се спроводе, али и плановима разговарамо са Сузаном Ђорђевић, начелницом Одељења за посредовање
у запошљавању и планирање каријере.

Стање на локалном тржишту рада
Филијала Пирот последњих неколико година бележи добре резултате у раду па је, као и на нивоу целе земље, и на локалном тржишту рада значајно је смањен број незапослених на евиденцији.
„Подаци говоре да је почетком прошле године на евиденцији
било 11.600 људи, да би их до краја 2017. било за око 1.000 мање.
Највеће смањење бележи се у самом Пироту где је око 700 мање незапослених у том периоду“, наводи Сузана Ђорђевић и додаје да је
такав тренд настављен и у овој години, па је за првих шест месеци
2018. број незапослених смањен за још 700. Битан податак је да је
после дужег периода број незапослених у Пироту пао испод 6.000, а
то смањење је у највећој мери резултат запошљавања.
Тачније, током прошле године Филијали Пирот послодавци су се
јавили са потребом да запосле 997 радника, а у првих шест месеци
ове године интересовање послодаваца и број слободних послова за
које траже од НСЗ услугу посредовања још је већи и поднето је 757
захтева за запошљавањем. Подаци говоре да је у 2017. регистровано
око 3.000 запослења са евиденције, а само током прве половине ове
године нешто више од 2.500.
„Последњих година имамо све већи број запошљавања особа са инвалидитетом, што је свакако резултат саветодавног и индивидуалног
рада са незапосленима из те категорије, као и сталног унапређивања
комуникације са послодавцима, промоције програма који подстичу запошљавање ОСИ и настојања да се превазиђу предрасуде када је реч о
њиховом запошљавању. Током 2017. године евидентирана су 234 запошљавања ОСИ са евиденције, а за првих шест месеци ове године посао
је добило 165 лица са инвалидитетом“, каже наша саговорница.

Обуке

Када је реч о спровођењу програма и мера у Филијали Пирот,
према речима начелнице Одељења за посредовање у запошљавању
све се реализује у складу са акционим планом запошљавања.
„У току реализација програма обуке на захтев послодавца у Белој Паланци где је послодавац „Трендтекс“ поднео захтев и одобрена су средства за спровођење обуке за 30 шивача, а пре два месеца
је исти послодавац, користећи поменути програм, започео обуку за
49 шивача. До краја године треба да се реализује и обука на захтев
послодавца за још 51 незапосленог, међу којима је једна особа са инвалидитетом, обука на захтев послодавца по пројекту ИПА-2013 за 14
незапослених, као и обуке за тржиште рада за 44 људи, од којих је 14
особа са инвалидитетом“, закључује Сузана.

Сарадња са локалном самоуправом
Поред тога што је широм света познат по аутентичним производима, као што су пиротски ћилими или пеглана кобасица, пиротски
крај је препознатљив и по успешном пословању Слободне зоне – индустријског парка у којем послује велики број компанија.
Добро пословно окружење условило је интересовање домаћих и
долазак страних компанија, које се пре свега баве производњом одевних предмета и лаке и тешке конфекције, обрадом метала, угоститељством или трговином.
Наша саговорница објашњава да нови инвеститори траже и нова
знања и вештине, која ће одговарати потребама њихове производње, а
како незапослени често нису поседовали неопходне додатне вештине и
нису могли одмах да се укључе у производњу, Филијала Пирот је позвала
представнике локалне самоуправе да се укључе у решавање проблема.
„Донета је одлука да Град Пирот учествује са 2,5 милиона динара
у финансирању преквалификације, доквалификације или обуке незапослених. Намера је да се формирају четири тренажна центра: за
текстилну, угоститељску, трговачку и металопрерађивачку струку. С‘
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В.д. директора Филијале Пирот Драган Јенаћковић
и градоначелник Града Пирота Владан Васић

обзиром на ургентност обезбеђивања радника у текстилној струци,
прво би се организовао центар за шиваче“, каже Сузана Ђорђевић.
Циљ сарадње са локалном самоуправом је унапређење квалитета радне снаге кроз стицање знања, вештина и компетенција за којима постоји тражња на тржишту рада, као и усклађивање понуде и
тражње и, као најважнији циљ, смањење незапослености.
„Због тога је, после пуних 7 година, у мају ове године потписан
споразум између НСЗ и Града Пирота о суфинансирању и реализацији мера активне политике запошљавања. По усвојеним Локалним акционим плановима запошљавања, три јединице локалне самоуправе обратиле су се Филијали Пирот са захтевом за пружање
техничке и стучне помоћи. У те намене издвојено је више од 19 и по
милиона динара, а Град Пирот је учествовао са 15,8 милиона“, каже
начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање
каријере Филијале Пирот .

Сарадња са послодавцима
Наша саговорница истиче добру сарадњу коју Филијала Пирот
има са послодавцима, а, како каже, посебно се промовишу програми
и мере: стручна пракса, субвенција запошљавања незапослених из
категорије теже запошљивих лица, јавни рад, самозапошљавање, субвенција зараде за ОСИ без радног искуства и обука на захтев послодавца. За финансирање свих мера из републичког и буџета локалних
смоуправа издвојено је 120 милиона динара, а у све мере укључено
је више од 600 незапослених.

Сајмови запошљавања
У априлу ове године Филијала Пирот је организовала и сајам запошљавања на којем је учествовало више од 30 послодаваца који су понудили 325 радних места, а манифестацију је посетило је око 700 људи.
„У понуди су били послови из текстилне струке, трговине, угоститељства, машинске обраде метала и други. Сајам је дао добре резултате, па је након неколико месеци посао нашло 190 људи, а конкретно
97 се запослило код послодаваца који су узели учешће. У плану је да
се до краја године одржи још један сајам запошљавања“, најављује
наша саговорница и додаје да је одржан и Сајам професионалне
оријентације, како би се ученици што боље информисали о будућим
занимањима и могућностима на тржишту рада. На том сајму су своје
образовне профиле представиле све средње школе пиротског округа.

Планови
Према речима в.д. директора Филијале Пирот Драгана Јенаћковића сви напори у наредном периоду биће усмерени ка реализацији
планираних мера и активности, а уједно ће се пратити реализација
започетих програма. Најважнији циљеви биће да Филијала кроз
обуке, сајмове, саветовање, веће присуство на локалном тржишту
рада и наставак сарадње са локалним самоуправама повећа запошљавање и настави тренд смањења укупне незапослености за још
близу 10 одсто до краја године.
Јелена Бајевић
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ТЕМА БРОЈА Људски ресурси - стратешки сегмент успешне компаније
Позитивна организациона култура за пословни успех

ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ПРАКСЕ

У Београду је по први пут организована двомесечна летња школа “HR Enter”, намењена
студентима различитих факултета, који су заинтересовани да сазнају више о сектору
људских ресурса. Школу су организовали Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Београду и организација ”HR World”, а поред теоријског знања, учесници ће
имати прилику и да се опробају у решавању различитих задатака из HR области

Д

обре и успешне компаније знају да су
људи који раде у њима највећи ресурс,
па тако посебну пажњу посвећују одабиру квалитетних и одговарајућих
радника, који ће се уклопити у тим, али и стварању добрих услова рада за све запослене.
О свему томе управо брине сектор људских ресурса, који је веома важан део сваке
одговорне компаније јер се свет рада из године у годину мења, а циљ је да се привуче
што више правих талената који ће допринети
успеху. HR сектор креира позитивно окружење у којем запослени раде и потребно је
да стручњаци из те области поседују додатна знања и вештине како би били што ефикаснији. То су између осталог управљање
конфликтима, умеће вршења позитивног
утицаја, решавање проблема и критичко
размишљање. Такође, професионалци у људским ресурсима треба да буду спремни да
сарађују, доносе важне одлуке и преиспитују ефикасност устаљених модела и пракси.
Дакле, оно што треба да издваја HR стручњаке јесте њихова креативност, мотивисаност
и информисаност, како би заиста тај сектор
могао да допринесе успешнијем раду предузећа и стварању добрих услова за запослене.

Летња школа „HR Enter“
Како би младе заинтересоване за ову област боље информисали о процесима и функцијама HR сектора и како би стекли ширу слику о целокупном бизнис окружењу, Центар
за развој каријере Универзитета у Београду
организовао је двомесечну школу “HR Enter”.
Обележиће је иновативни приступ теми, предавања врхунских и искусних професионалаца, радионице и примери из праксе. Тачније, програм летње школе води осамнаест
предавача са дугогодишњим каријерама у
HR, а студенти све време трајања програма,
Под појмом људски ресурси (HR – human
resources) подразумева се укупан духовни
и физички потенцијал запосленог, а запослени у том сектору баве се различитим
аспектима радника у компанији: стратегијским, друштвеним и индивидуалним,
са циљем побољшања и унапређења квалитета услова рада, задовољства запослених, стручности кадрова и спремности
да прихвате промене, које су неизбежне
у модерном пословању. Од задовољства
запослених умногоме зависи продуктивност и успех компаније, његове одговорности, продуктивности и посвећености
послу.
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до 21. августа, раде у мултидисциплинарним
групама, са ментором из света бизниса.
Организатори наводе да је идеја за организовање овакве школе дошла управо од
студената, који су често постављали питања
како започети каријеру у HR, ко може да се
бави људским ресурсима и које вештине треба да поседује, како и каква је веза HR сектора са осталим функцијама у компанији?
Понудили су им одговоре и наишли на
велико интересовање за летњу школу. Ми смо
посетили једно предавање са циљем да проверимо шта младе људе највише интересује када
је HR једне компаније у питању, али и да сазнамо од стручњака предавача колико је важна
улога запосленог у људским ресурсима.

Мотиви и искуства полазника

Јована Пипер, из Центра за развој каријере и саветоветовање студената каже да су се
организатори потрудили да осмисле програм
који би обухватио све области за које су студенти показали интересовање, од настанка HR,
развоја талената, до будућности тог сектора уз
коришћење ИТ технологија. Све то презентују
експерти из великих и успешних фирми, који
ће несебично поделити своја искуства.
„Школа је сваког уторка и имамо тренинг
дан, радионице, предавања, интерактивне
вежбе, студенти добијају домаће задатке које
раде у тимовима, а сви учесници се подстичу

да дискутују о темама, раду, идејама...“, каже
Јована додајући да је највише студената са
друштвених факултета, али има и неколико
њих са ЕТФ или Економског, који желе да по
завршетку школовања раде у сектору људских ресурса.
И заиста, у разговору са студентима сазнајемо да их, без обзира шта студирају, једнако
интересује рад у HR сектору, пре свега због тога
што се бави људима, зато што обухвата више
различитих области рада и у вези је са свим осталим секторима једне компаније. Динамичан
посао и могућност индивидуалног пословног
развоја је такође оно што их привлачи.
Емилија Цветковић је студенткиња четврте године Филозофског факултета, смер
– историја. Каже да оно што студира није
уско повезано са људским ресурсима, али
да је, радећи у студентским организацијама,
имала прилику да се упозна са том облашћу.
Пожелела је да сазна које све могућности тај
сектор нуди младом човеку. „Мени је најинтересантнији процес селекције и регрутације
кандидата, за то су потребне вештине једног
психолога и намеравам да се и у тој области
даље усавршавам“, каже Емилија уз очекивање да ће током двомесечне школе стећи
потребна искуства и основе за даљи напредак у каријери.
Студенткињу информационих технологија на Факултету организационих наука
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“HR Enter” је програм намењен студентима завршних година Универзитета у Београду који су високо мотивисани да каријеру развију у области људских ресурса.
Учешће у програму омогућава им да сагледају ширу слику и да кроз предавања
и радионице упознају са HR функцијама и
целокупним бизнис окружењем.
Млади ће имати прилику да се опробају,
тимски и индивидуално, у различитим задацима везаним за HR уз подршку. На тај
начин и кроз додатну дискусију са предавачима они ће моћи да утичу на креирање
будућег HR окружења.
Ању Анжел већ дуго интересује HR и поседује основна знања, али жели да открије
како посао изгледа у пракси. „Иницијално
највише ми се у HR допада рад са људима, а
сада сам схватила колико је широка област,
колико има простора за усавшавање, да је
стратешки важна у компанији и у томе се
проналазим. То је правац у којем желим да
развијам каријеру“, одлучна је Ања.
Ратко Спарић је такође са Факултета организационих наука и сматра да је летња школа
савршена прилика да се учврсти знање из те
области. Он би у будућности волео да се бави
стратегијом и сматра да је HR једна од најважнијих компонената сваке организације. „Тренутно ми делује најзанимљивији тренинг и
развој јер може утицати на рад људи. Мислим
да је ова школа јединствен програм са одличним садржајем и да ћемо сви стећи сјајно
знање и искуство, као и да ћемо се међусобно
повезати за даљу сарадњу“, прича нам Ратко.

Врхунски
предавачи - искуства из праксе
Овим младим људима, жељним нових
знања, своја искуства преносе експерти из
HR области, а циљ је да им приближе важност тог сектора у раду компаније, а кроз
укључивање у доношење важних одлука, као
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и кроз развој и сарадњу са другим секторима
унутар система.
Један од предавача, Марина Аврам из
компаније “Меркатор-С”, каже да јој је задатак да објасни студентима којим се све
областима HR бави, као и како је тај сектор
напредовао, од административно-кадровског до данашњег модерног, који је стратешки
сегмент сваке успешне фирме.
„Од студената сам чула да их највише
привлачи рад са људима и то их мотивише
да желе да раде у овом сектору. Дакле, у основи свега је љубав и жеља да се ради са људима и стрпљење“, каже Марина.
Она додаје да их највише интересује
како у пракси изгледа посао у модерној компанији и конкретно који се алати користе у
раду, како се мотивишу запослени и како се
спроводе одређени пројекти, али и како да се
поставе и представе на интервјуу за посао.
„HR сектор је специфичан јер је то област
у којој млади људи немају много прилике да
стекну радно искуство пре самог запослења,
али ја сам им дала савет да је за сваку компанију једна од најважнијих ствари да се за-

Људски ресурси имају значајну улогу за
компанију, јер људи могу да утичу на економску ефикасност предузећа, они креирају и производе и услуге, пласирају их на
тржиште, контролишу квалитет, управљају
финансијским средствима и утврђују општу
стратегију и циљеве организације. Без
ефективних људи предузеће не би могло да
оствари своје пословне циљеве.
послени уклапа у организациону културу и
вредности саме компаније, да буде тимски
играч и да има исте циљеве и визију. Такође
је важно да будући запослени буду мотивисани да раде са људима, спремни да преузму
део одговорности, да се усавршавају и напредују“, објашњава наша саговорница.
Једна од важних ствари, каже она, јесте
додатно ангажовање студената током школовања и стицање одређених вештина и знања,
који су потребни на тржишту рада.
Причајући о својим почецима каже да је
направила прави избор занимања и да је тај
посао пун изазова. „Рад са људима је оно што
волим, а задовољство запослених је кључна
ствар за једну компанију, као и радно окружење и добри међуљудски односи, што је све
део мог посла“, објашњава.
Током два месеца предавања и радионица, у оквиру којих ће студенти сазнати све о
HR функцији, пред крај школе биће речи и о
модернизацији и будућности сектора људских ресурса и принципима модерног HR у
успешним светским компанијама.
Организација “HR World” такође је укључена у осмишљавање програма летње школе,
а они истичу да су све активности усмерене ка
томе да HR позиција у компанији буде стратешка јер су запослени највећи капитал. “Циљ
је да трансформишемо HR струку из класичне, кадровске у креативнију, модернију, иновативнију и хуманију, да људима који раде у
том сектору пружимо конкретне алате како би
могли да их на прави начин примене у пракси
и на тај начин постигну добре резултате“, каже
Невена Станисављевић из организације „HR
World”.
Програм летње школе “HR Enter” траје и
током августа, а студенти ће свакако добити много нових знања, која ће им помоћи да
буду конкурентнији на тржишту рада по завршетку школовања.
Јелена Бајевић
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Стицање нових вештина

ЕДУКАЦИЈА ЗА ЛИЧНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
„НЛП - Нова знања и вештине за успех предузетника и менаџера“, назив је радионице
коју је организовала ПКС – ПК Београда за оне који покрећу сопствени посао, а на којој су
представљене НЛП методе и алати за успех у предузетништву

В

ештине комуникације, постављање
јасних циљева, добра организација и
начини планирања, али и мотивација,
вештина управљања временом, решавање конфликата и успешно преговарање,
требало би да буду део сваког приватног бизниса, а управо о томе је највише и било речи
на радионици. Кроз лични пример успешне
предузетнице у Србији, проф. др Лелица Тодоровић упознала је заинтересоване колико
на њиховом пословном путу могу да им помогну посебне НЛП вештине.
Овај метод за унапређење личног и пословног развоја је релативно нов у Србији, али веома популаран међу пословним људима, који
кроз такву врсту учења и обука постижу добре
резултате.
НЛП је скраћеница за неуро-лингвистичко програмирање, уз помоћ кога људи
кроз детаљно запажање и анализу себе и
околине доносе одређене закључке и на основу тога уче, раде, али и мењају себе набоље.
Овај комуникациони и мотивациони модел
настао је још седамдесетих година прошлог
века у Америци, а развили су га лингвиста
Џон Гриндер и математичар Ричард Бандлер. Данас се ово учење може применити
на скоро све области живота, од васпитања,
образовања, здравства, спорта, до међуљудских односа, пословања…
Наша саговорница потврђује да је НЛП
тренутно у свету најпризнатија методологија, која у себи садржи у највећем делу
комуникацијске и вештине управљања. „То
су моћна знања и вештине представљене
тако да их свако може разумети и научити“,
објашњава Лелица Тодоровић, интернационални НЛП тренер и коуч, истичући да на
својим тренинзима, поред теорије, заинтересованима пружа и могућност да та знања
примене у пракси.

Тежак пут
Њена прича је специфична, јер су јој планови о послу били сасвим другачији, али животне околности су довеле до тога да данас, како
каже, ради посао који воли и за који је рођена.
Завршила је медицину и докторирала, почела да ради на факултету, да би затим 1993.
године изгубила мужа и шест година касније,
са двоје деце, избегла са Косова. Стигла је у
Ниш, где посла за њу није било и као самохрана
мајка морала је да се сналази. „Схватила сам да
моје занимање није тражено на тржишту рада
и да морам да учим нешто ново да бих могла да
радим. Решила сам да искористим знање које
сам до тада стекла, а желећи да радим нешто
што волим и у чему ћу бити добра, сагледавала сам своје таленте и могућности. Још у школи
волела сам да читам психолошку литературу и
имала сам добре организационе способности, а
када сам 2007. године открила НЛП, знала сам
да желим тиме да се бавим“, прича нам свој
животни пут Лелица, истичући да се све време
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усавршавала кроз различите семинаре и посебно Међународну школу лидера у Хрватској
и Словенији, у којој је схватила која су знања и
вештине неопходни у модерном свету.
Каже да је целог живота трагала за одговором шта је тајна успеха. „Из ове перспективе
ми је јасно да сам морала да завршим медицину и схватим како функционише људско тело
и мозак, да бих успешно радила садашњи посао. Упознала сам много несрећних људи који
се тако осећају због тога што не знају како да
превазиђу одређене тешке ситуације, а ја желим да им помогнем да спрече или реше конфликте, да своје време боље организују, имају
боље односе са другима и науче да брину о
себи на прави начин. Ипак, на самом почетку своје нове каријере наишла сам на бројне
предрасуде и осуде околине, а данас морам да
кажем да ми је НЛП едукација нешто најбоље
што сам у животу урадила“, истиче Лелица.
Она је и сама предузетница у Србији и
каже да је веома задовољна и да има много
посла, јер менаџери у великим компанијама
схватају значај такве врсте едукације. Такође,
објашњава да је посао НЛП тренера изузетно
перспективан и поручује онима који се траже
да можда пронађу ту своја интересовања „После десет година рада могу да кажем да скоро
да нема особе у пословном свету у Србији која
не зна шта је НЛП, а када је реч о међународним компанијама, оне веома цене ако у радној
биографији имате ставку да сте НЛП тренер и
едукатор, па лакше добијате шансу да вас ангажују или запосле“, каже наша саговорница.
Своја искуства и знања из области предузетништва, примени метода и алата за
боље резултате предузетника и менаџера

Лелица Тодоровић објаснила је на тренингу у
организацији Привредне коморе Србије – ПК
Београд под називом „НЛП - Нова знања и
вештине за успех предузетника и менаџера“.

Вештине успешног
предузетника
Непосредно пре предавања са нама је поделила мишљење о томе које особине би требало да има свако ко се бави приватним бизнисом, али и које посебне вештине и знања
треба да поседује.
„Добар и успешан предузетник се не постаје преко ноћи. Морате пре свега да будете
вредни, стрпљиви и спремни да преузмете
одговорност за своје поступке. Најважније
је да свим срцем радите посао који волите,
јер је предузетништво намењено искључиво
онима који желе да раде и да шире свој утицај. Успешан предузетник за мене је онај који
својим радом чини да и другим људима буде
добро“, каже нам Лелица.
Стручно знање из области којом се бави,
спремност да се учи од других, искусниjих,
само су неке од особина које треба да красе
предузетника, а наша саговорница посебно
истиче да је важна брига о физичком и психичком здрављу, јер није битно да предузетник
само буде успешан већ и миран, задовољан и
срећан да би могао да да свој максимум.
Управо су присутни на овој едукацији
показали да су спремни да уче, питају и размењују знања, а овога пута имали су прилику
да слушају едукатора који је прави пример образоване, искусне, остварене, а пре свега срећне жене предузетнице.
Јелена Бајевић

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

Часови за инспирацију

КРЕАТИВНОСТ НА ДЕЛУ

У времену у којем живимо, сваког момента и у готово свим сферама живота јављају
се нова открића, нове идеје. Када говоримо о образовном систему, све више се прича
о иновативности у настави и значају стицања практичних знања. Веома је важан
и развој критичког мишљења и талената код деце, да би што спремнији ушли у свет
рада по завршеном школовању

П

ромене су посебно видљиве на часовима где наставник има
иновативан и другачији приступ настави. Уколико се предавање не своди само на обрађивање теме, већ се решава проблем, ако се ради у групи и размењују знања и мишљења,
такво искуство ће ученицима бити драгоцено. Биће фокусиранији на
тему, мотивисанији, имаће другачију перцепцију према учењу, које
сада више није једнолично, па подстиче да се ради ефикасније, да се
размишља и са нестрпљењем ишчекују ефекти тог рада.
Подржавајући таленте и осмишљавајући наставу по мери ђака
дајемо деци прилику да маштају, да теже остварењу својих снова и
да знају да на том путу имају подршку. Многе врхунске светске и европске школе на овај начин су постале препознатљиве по свом хору,
позоришној групи, спортском клубу или сјајним успесима својих
ђака у области науке,
У Србији такође има много таквих школа, али се некако о њима мало
чује. Због тога смо желели да упознате ђаке Средње машинске школе из
Новог Сада и њихову професорку Ивану Влајков, који су сјајан пример
ентузијазма и оригиналности. Њени ђаци, који уче на смеру бравар-заваривач, показали су изванредне уметничке способности и направили
права уметничка дела од лима – две фигуре тешке 190 килограма.
Ивана је наставница практичне наставе и у просвети ради већ пуне
две деценије. Велико искуство у раду са децом показало јој је колико је важно да поред формалног образовања ђаци стекну и праксу, али и да буду
активни и покажу све своје потенцијале. Иницирала је да ученици који
уче занат покажу да рад може бити и уметност, уколико му се приступи
на прави начин. Тада учење постаје уживање, стварање и игра.
Све је почело од тренутка када је ученицима дала 7 лимених
призми и рекла им да се играју и да стварају, а основна идеја била је
да боље разумеју геометријске фигуре и простор око себе.
“Ђаци су током практичне наставе направили две велике фигуре у кубистичком стилу од челика и лима. Радећи на њима стекли су
веома корисне вештине, пре свега су научили да раде у тиму, али су
и видели резултате који могу да се постигну правим ангажовањем и
креативношћу”, прича нам Ивана Влајковић.

Почетак и развој иновативне наставе
Она је током школске 2015./2016. године направила промену у
односу на класична предавања. “Повезала сам теоријске предмете и практичну наставу тако да су ђаци били у прилици да направе просторни цртеж од кованог гвожђа и то од скице на папиру до
фарбања. Те године се у Србији обележавало 120 година од рођења
сликара Саве Шумановића, па смо одабрали његову слику ‘Црвени
зид’ и на часу техничког цртања направили алате за савијање жице
по контурама актова приказаних на слици. Затим смо на часовима
технологије браварског профила направили листе целог поступка
израде рада од челичне жице, а током практичне наставе смо целу
ту замисао као тим спровели у дело”, објашњава наша саговорница и
додаје: “Када су остали ђаци то видели, мало је рећи да се цела школа
подигла на ноге. Млади бравари су били поносни на то што раде, а
остали су провиривали у радионицу да виде шта се то дешава”.
Израда контура од жице трајала је 6 недеља, а рад је био изложен
у три галерије у Војводини, заједно са радовима ученика Средње школе за дизајн “Богдан Шупут” из Новог Сада, који су радили реплике
слика Саве Шумановића.
Средња машинска школа у Новом Саду много тога ради да ученицима време проведено на часовима буде што занимљивије, а
велика пажња посвећује се практичној настави. Школовање за занимање бравар - заваривач траје три године. Ђаци поред теоријске
наставе у школи имају и практичну наставу у школским радионицама, а на другој и трећој години и код послодавца.

Бесплатна публикација о запошљавању

Следећа школска година била је посвећена ковању на хладно, па
су ученици Машинске школе уз помоћ Музеја Војводине могли да се
упознају са традиционалним, старинским начином ковања метала на
нашим просторима и током практичне наставе направили десет штитова од челичног лима дебљине 2 милиметра. Интересантно је да су
штитови употребљени за осмишљавање занимљивијег приступа изучавању других предмета, на пример за проучавање витешких борби
на часовима физичког васпитања или за игроказ “Ковачи и виле” на
часовима српског језика и књижевности. Такође, ђацима је посебно
значило што су радови били изложени у Музеју Војводине, а сам игроказ изведен за Ноћ музеја 2017. године. Штитови су привукли велику
пажњу јавности и на фестивалу витезова “ЈустОут” у Манасији.
“Добро расположење деце док смо правили штитове било је показатељ да је пут којим идемо прави. Тако смо и осмислили наредни
пројекат, у оквиру којег смо желели да материјализујемо анализу међусобних односа правих правилних призми. На исти начин, од техничког
цртања преко технологије браварског профила до практичне наставе,
направили смо две фигуре од челичног лима”, каже Ивана Влајков.
“Таквим начином рада деца се боље упознају са материјалима са
којима раде, начинима обраде, али најважније је што смо постигли циљ,
а то је да децу заинтересујемо за школу, да буду поносна на свој рад и да
схвате праву сврху учења, а да притом уче кроз игру”, закључује она.
Идеја о оваквом проучавању призми допала се и ученицима Основне школе за ученике са посебним потребама “Милан Петровић”, па
су они направили своје фигуре од папира. Сјајан пример позитивног
утицаја на млађе генерације!
Јелена Бајевић
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У Београду одржано такмичење најбољих ученичких компанија Европе

МЛАДИ У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Британски средњошколци са ученичком компанијом „SureLight“ победници су финалног
такмичења. Победу су им осигурале алгоритамске мачје очи за бицикл, које при смањењу
брзине приказују јаче светло као знак другим учесницима у саобраћају
Међу најбољим младим предузетницима
из целе Европе нашло се 39 ученичких компанија из 37 земаља. Они су током три дана такмичења показали идеје које су примењиве у
пракси, изузетну креативност и иновативност
и привукли велику пажњу грађана. Своје производе и услуге представили су на Обилићевом
венцу, а могле су се видети чоколадице са зрикавцима, намештај израђен од старих скејтбордова, подземне капсуле за рано откривање шумских пожара, кућни апарати који уље коришћено
у домаћинству претварају у сапуне или свеће,
металне вазе које захваљујући магнетима могу
да се користе на различите начине... Оцењивао
их је стручни жири састављен од тридесет представника највећих светских компанија.
Прву награду добила је ученичка компанија из Велике Британије, друго место припало је
средњошколској компанији “Okelvin” из Италије,
која се представила фотохроматским етикетама
за храну и пиће, које означавају идеалну температуру за конзумацију, док су чоколадице које
садрже зрикавце из домаћег узгоја донеле треће
место компанији “Bugman’s Best” из Финске.
Србију је на такмичењу представљала ученичка компанија “Groove Street” из Пете економске школе у Београду, која је на националном
такмичењу победила захваљујући иновативном производу намењеном хроничним болесницима – наруквици са QР кодом, чијим очитавањем се добијају информације о пружању
прве помоћи особи која је носи. Како кажу у
нашем тиму, идеја се родила из жеље да се људима који имају хроничне болести живот учини
лакшим, као и да може да им се пружи адекватна помоћ у тренутку кад им је неопходна.
На отварању такмичења, амбасадор САД
у Србији Кајл Скот пожелео је свим учесницима срећу и истакао да су сви који су изложили своје производе победници самим тим што
учествују. “Сједињене Америчке Државе подржавају овакав вид предузетничке едукације
у Европи са милион и по евра, укључујући
300.000 долара у Србији уложених за подршку
развоју предузетничког духа у 200 школа. Циљ
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је да се помогну програми који ће унапредити
вештине српских средњошколаца”, истакао је
амерички амбасадор.
Поздрављајући такмичаре и присутне, министар просвете Младен Шарчевић рекао је да
овакве манифестације шаљу добру слику о Србији у свет, као земљи у којој се развија предузетништво младих.
„Ми смо свим нашим системским законима поставили нове парадигме, тако да сада од
основне школе имамо предмет техника и технологија са предузетништвом. Увели смо и Закон о дуалном образовању и подстичемо развој
ученичких и студентских компанија, па тако
више од 250 наших средњих школа има ђачке
компаније, а развијамо и концепт ученичког
задругарства”, рекао је Шарчевић.
“Срећан сам што је велики број ученика из
ЕУ заинтересован за предузетништво, то значи
да Европа има будућност јер су млади људи
спремни да постану лидери”, рекао је градоначелник Београда Зоран Радојичић, изражавајући посебно задовољство што је Београд ове
године домаћин тако значајног догађаја.

Он је приметио да је конкуренција на такмичењу изузетно јака и да има много одличних и
креативних идеја за посао. Посебно је поздравио
и представнике Србије – ученике Пете економске
школе. “Имати младе људе који су спремни да користе своје знање и вештине како би побољшали
свакодневни живот грађана право је богатство.
Поносни смо на њих јер ће управо они у будућности запошљавати друге људе и јачати економију наше земље”, истакао је Радојичић.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици
рекао је да су млади који излажу своје компаније на такмичењу будућност Србије и Европе
и истакао да је предузетништво стање ума, питање вештине, капацитета и начина на који се
посматра будућност.
На Европском такмичењу најбољих ученичких компанија додељене су и специјалне
награде, па је тако TeleGroup награда за најбољу
пословну филозофију отишла у руке грчким
средњошколцима, који су осмислили “паметну”
кацигу за мотоциклисте повезану са мотором.
Ова кацига онемогућава покретање мотора
уколико није већ на глави, а у току вожње додатно обезбеђује возача посебним сензорима
који детектују промене брзине.
ManpowerGroup награду за “најспремније
за посао” добили су ученици из Норвешке из
компаније “Art of Joy”. Ови средњошколци продају мајице које су дизајнирала деца која се
лече на одељењу за онкологију болнице у Ослу,
а профит улажу у организацију забавних активности за децу са одељења.
Подсећамо, током прошле школске године више од 340.000 ученика у Европи похађало је програм “Ученичке компаније”, а само у
Србији основано је 144 ученичких компанија.
То је образовни програм светске мреже Junior
Achievement, који омогућава средњошколцима
да стекну искуство вођења сопствене компаније, са реалним производима и услугама.
Европско такмичење у Београду организовали су “Достигнућа младих” и “ЈА Europe”, уз подршку Министарства привреде, Америчке агенције за
међународни развој (УСАИД), Европске комисије и
бројних компанија.
Јелена Бајевић
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана
11 став 1. тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), и члана 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, члана 3. Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања, број 0103-101-1/2018 од 24.07.2018.године и
број VIII-01 бр 4011-156 од 24.07.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2018. годину, („Службени лист
града Београда“ бр. 100/17)

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 члана 42 и 129 Правилника
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2018.
години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, члана 5 Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-1/2018 од 24.07.2018. године године и број
VIII-01 бр. 4011-156 од 24.07.2018. године, у складу са Локалним акционим
планом запошљавања града Београда за 2018. годину, („Службени лист града
Београда“ бр. 100/17)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД БЕОГРАД

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД
БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД

Расписују

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА
СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 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.

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 започињање сопственог посла.

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; млади до 30 година старости, а посебно
млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца и млади до 30
година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања;
дугорочно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци; жртве
трговине људима; жртве породичног насиља; жене; самохрани родитељи;
оба супружника незапослена.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална
дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• cоцијалних (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.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијали за Град Београд, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој
јединици Национaлне службе - Филијали за Град Београд - Служби Националне
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси
одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и града Београда
- www.beograd.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Националне
службе „Послови“, на сајту Националне службе и Града Београда и огласним
таблама у Службама Нациналне службе, а последњи рок за пријем пријава
за учешће на јавном конкурсу је 03.08.2018. године.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00
динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 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 180.000,00
динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова
запослених или 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе
са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта лица, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs и на интернет презентацији града Београда www.beograd.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 делатностима које не могу бити субвенционисане као и све
додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800/300301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и интернет презентацији
града Београда www.beograd.rs.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој
организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 24.08.2018. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 3 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 члана 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15,
5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, члана 4 Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања, број 0103-101-1/2018 од 24.07.2018. године и
број VIII-01 бр. 4011-156 од 24.07.2018. године у складу са Локалним акционим
планом запошљавања града Београда за 2018. годину, („Службени лист града
Београда“ бр. 100/17)

На основу члана 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба), Покрајинским
акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2018.
годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (у
даљем тексту: Правилник), Покрајински секретаријат за привреду и туризам
(у даљем тексту: Секретаријат), расписује

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД
БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД

Циљ Јавног конкурса је радно ангажовање незапосленог и незапосленог у
стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривање одређеног друштвеног интереса.

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА
У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30
година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади
који посао траже дуже од 12 месеци, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане
социјалне помоћи, млади до 30 година старости који су имали/имају статус
деце без родитељског старања и жртве породичног насиља.
Висина субвенције износи: 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне
помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања и жртве породичног насиља. Средства додељена по основу
субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима су de minimis државна помоћ.
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 - Филијала за град Београд или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и на интернет презентацији града Београда www.
beograd.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 делатностима које не могу бити субвенционисане као и све
додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и интернет презентацији
града Београда www.beograd.rs. Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе,
као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

ЈАВНИ KОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.
Средства намењена за спровођење јавног рада, који може трајати
најдуже четири месеца, користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова,
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу.
2) накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања.
Утврђени износи увећавају се за припадајуће порезе и доприносе, у складу са
законом.
3) накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења,
у висини:
• 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају месец дана;
• 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају два месеца;
• 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају три и четири месеца.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају удружења која имају статус
правног лица, односно уписана су у Регистар који води Агенција за привредне
регистре.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као
и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног конкурса, прописани су
Уредбом и Правилником.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Уредбом и Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, непосредно
или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу, који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе за
запошљавање или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.
nsz.gov.rs
Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs, огласној табли надлежнe ФилијалЕ НСЗ и на порталу е-Управе.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 4874292, 487-4329 или 487-4839.
Рок за подношење захтева је 17.08.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rs
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Јавни позиви

На основу члана 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2018., у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2018. годину и Правилника о додели субвенција за самозапошљавање
у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години, Покрајински секретаријат за
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

најмање високим образовањем стеченим 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, осим медицинског особља које може бити и
нижег степена образовања.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

Послодавац који оствари право на ову субвенцију у обавези је да омогући да
радни однос лица траје најмање 36 месеци.

Циљ Јавног позива је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапоселних лица, односно субвенционисањем оснивања радње
или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем
више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 45.400.000,00 динара.
Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција) додељује се
незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у износу од 250.000,00 динара, односно за самозапошљавање особа са инвалидитетом и жена у износу од 300.000,00 динара.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа остварује незапослено лице под условом да је:
1) на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2) завршило обуку из предузетништва по плану и програму обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Националне
службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише један захтев.
Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом, свако појединачно подноси захтев.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке,
као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног позива, прописани су
Правилником.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту пребивалишта, односно боравишта, лично или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у
свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Послодавац је у обавези да исплаћује просечну бруто II зараду за 36 месеци
уговорне обавезе.
2) 173.000,00 динара по лицу, за запошљавање незапослених лица, за субвенционисање пореза и доприноса за 12 месеци уговорне обавезе. Послодавац
може максимално да запосли 10 лица.
ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа има послодавац који има регистровано седиште или пословну
јединицу на територији АП Војводине и припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%).
Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише један захтев.
УСЛОВИ УЧЕШЋА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке,
као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног позива, прописани су
Правилником.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Захтев са бизнис планом подноси се у три примерка, надлежној Филијали НСЗ,
према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује
програм, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у
свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Одлука о додели субвеницја објављује се на сајту Секретаријата и огласној
табли надлежне Филијале НСЗ.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/487-4145, 487-4313, 487-4312,
487-4292, 487-4329 или 487-4839.
Рок за подношење захтева је 17.08.2018. године.

Одлука о додели субвеницја објављује се на сајту Секретаријата и огласној
табли надлежне Филијале НСЗ. Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/4874145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 или 487-4839.
Рок за подношење захтева је 17.08.2018. године.
На основу члана 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2018. годину, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у
Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину и Правилником о додели субвенција запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини
за 2018. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат), расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ
У 2018. ГОДИНИ
Циљ Јавног позива је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за
запошљавање.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 59.600.000,00 динара.
Субвенција за запошљавање незапослених лица(даљем тексту:
Субвенција) додељује се у износу од:
1) 930.000,00 динара по лицу, за запошљавање незапослених лица чије занимање спада у категорију дефицитарних занимања према подацима Националне службе за запошљавање за филијале са територије АП Војводине, са
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
01.08.2018. | Број 788-789 |
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина

13
24
28

Здравство и социјална заштита
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Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
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34
35
35
35
38
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

12

| Број 788-789 | 01.08.2018.

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

Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став
2, члана 19 став 2, чланова 20 и 21 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 и
109/09), Закључка Kомисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број: 112-6006/2018 од 28. јуна 2018.
године, Министарство рударства и енергетике оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина
брoj 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за правне послове у
области електроенергетике, у звању
саветник
у Одсеку за системско уређење у
области електроенергетике, у Сектору за
електроенергетику
1 извршилац

Опис послова: Припрема законе и подзаконске акте из
области електроенегетике и усклађује их са прописима Европске уније; припрема техничке прописе у области електроенергетике; израђује нацрте решења по жалбама на решења о
одређивању другог енергетског субјекта у области електроенергетике који ће обављати делатност уместо субјекта коме је
трајно одузета лиценца; израђује нацрте решења по жалбама
на решења електроенергетских инспектора; израђује нацрте
решења по жалбама на решења о одузимању или укидању
лиценце; учествује у припреми нацрта решења о издавању
енергетске дозволе; припрема одговоре на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; учествује у изради
мишљења на акте чији су предлагачи други државни органи и
организације; обавља 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 наjмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: стручна знања познавање Закона о енергетици („Службени гласник РС”,
број 145/14) - усмено; познавање Закона о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14,
30/18 и 47/18) - усмено; познавање Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) - усмено;
познавање Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16) - усмено; познавање Правилника о
енергетској дозволи („Службени гласник РС”, број 15/15 и
44/18) - усмено и познавање Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС”,
број 63/13) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика
- усмено и вештина комуникације - усмено.

2) Радно место републички
електроенергетски инспектор за
подручну јединицу ширу од подручја
управног округа за Мачвански,
Колубарски, Златиборски, Моравички
и Рашки управни округ, са седиштем у
Краљеву, у звању саветник

у Одељењу за електроенергетску инспекцију,
у Сектору за електроенергетику
1 извршилац
Опис послова: Припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске прегледе у области енергетике; израђује
извештаје о испуњености услова и захтева утврђених тех-
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ничким прописима и извештаје о испуњености прописаних
услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске
делатности по захтевима енергетских субјеката; врши непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; доноси
решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ,
прекршајне и кривичне пријаве; припрема извештаје о раду;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области
електротехничко инжењерство (одсек енергетски), 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, положен стручни испит из
одговарајуће области у складу са законом којим се уређује
изградња објеката, познавање рада на рачунару (MS Office,
Internet), положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: стручна знања познавање Законa о енергетици („Службени гласник РС”,
број 145/14) - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15 и 44/18) усмено; познавање Правилника о техничким нормативима
за погон и одржавање електроенергетских постројења и
водова („Службени лист СРЈ”, број 41/93) - усмено; положен
стручни испит из одговарајуће области у складу са законом
којим се уређује изградња објекта - увидом у писани доказ о
положеном стручном испиту (уверење или потврду о положеном стручном испиту); положен возачки испит Б категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина
комуникације - усмено.

3) Радно место за успостављање
и праћење система организованог
управљања енергијом, у звању саветник
у Групи за успостављање и праћење система
организованог управљања енергијом,
у Одсеку за унапређење енергетске
ефикасности, у Сектору за енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове припреме стручно-техничких основа за успостављање и праћење организованог система управљања енергијом и учествује у доношењу
неопходне регулативе; учествује у припреми предлога програма обуке за релевантне актере система организованог
управљања енергијом и у стварању услова за реализацију
поменутих обука као и у дефинисању садржаја релевантних
докумената које морају припремати актери система управљања енергијом; прикупља, прати и анализира податке
које припремају актери система организованог управљања
енергијом и припрема одговарајуће извештаје са посебним нагласком на остварене уштеде енергије; учествује у
реализацији промотивних и образовних активности које се
реализују у Групи; обавља послове припреме и реализације
предлога пројеката који за циљ имају повећање енергетске
ефикасности; учествује у сарадњи и размени искустава на
успостављању организованог система управљања енергијом
са релевантним институцијама из других земаља и у земљи;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области
машинско инжењерство (смер: термоенергетика, термотехника, процесна техника) 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци, знање
енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office,
Internet).
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна знања
- познавање Законa о ефикасном коришћењу енергије
(„Службени гласник РС”, број 25/13) - усмено; познавање
Уредбе о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента,
годишњих циљева уштеде енергије и обрасца пријаве о
оствареној потрошњи енергије („Службени гласник РС”, број
18/16) - усмено; познавање Правилникa о обрасцу годишњег
извештаја о остваривању циљева уштеде енергије („Службени гласник РС”, број 32/16); познавање рада на рачунару
- провера практичним радом на рачунару; знање енглеског
језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

4) Радно место републички рударски
инспектор за вршење надзора над
електроенергетским постројењима
са седиштем у Зрењанину, у звању
самостални саветник

у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу
геолошке и рударске инспекције, у Сектору за
геологију и рударство
1 извршилац
Опис послова: Припрема и врши сложене редовне и ванредне инспекцијске прегледе, ради провере спровођења
закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рад електроенергетских постројења и
уређаја у рударским објектима и надзор над применом мера
безбедности и здравља на раду у вези с тим постројењима и
уређајима; обрађује сложеније предмете и израђује нацрте
решења и закључака; даје предлог за унапређење стања у
раду електроенергетских постројења и уређаја у рударским
објектима; врши увиђај на лицу места ако се догоди смртни
или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима и израђује образложени извештај са мишљењем о узроцима несреће и подноси га надлежним органима; припрема
и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима
повереним Аутономној покрајини; доноси решења и закључке и подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и
кривичне пријаве; даје усмене и писане инструкције и обавештења у вези са радом рударске инспекције по захтеву
заинтересованих субјеката; припрема извештаје о раду;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области
електротехничког и рачунарског инжењерства 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци на пословима у јамама са метаном или опасном
угљеном прашином, положен стручни испит из одговарајуће
области, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet),
положен испит за управљање моторним возилом Б категорије.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: стручна знања познавање Закона о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; познавање
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”,
број 36/15 и 44/18) - усмено; познавање Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05,
91/15 и 113/17) - усмено; положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује рударство - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту
(уверење или потврда о положеном стручном испиту); положен возачки испит „Б” категорије - увидом у возачку дозволу;
познавање рада на рачунару - провера практичним радом на
рачунару и вештина комуникације - усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
III Трајање рада и место рада:
Радни однос на сва четири радна места заснива се на
неодређено време и место рада за радна места под тачкама
1 и 3 конкурса је Београд, ул. Краља Милана 36, за радно
место под тачком 2 конкурса је Краљево, Трг Јована Сарића
1/3, а за радно место под тачком 4 конкурса је Зрењанин,
Трг слободе 10.
IV Општи услови за запослење 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 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити радно место
на које се конкурише);
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној
фотокопији,
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе);
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима у оригиналу или овереној фотокопији
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту);
- доказ о положеном стручном испиту из одговарајуће области
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у складу са законом којим се уређује изградња објекта (за
раднo местo под тачком 2 конкурса);
- доказ о положеном стручном испиту из одговарајуће
области у складу са законом којим се уређује рударство (за
раднo местo под тачком 4 конкурса);
- возачка дозвола за положен возачки испит Б категорије (за
радна места под тачкама 2 и 4 конкурса);
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство) у оригиналу или овереној
фотокопији.

Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања
рада на рачунару, провера других стручних оспособљености,
знања и вештина, наведених у тексту огласа, обавиће се у
Министарству рударства и енергетике, Београд, ул. Краља
Милана 36, а кандидати ће о датуму и времену провере бити
накнадно обавештени телефоном или телеграмом на бројеве
или адресе које су навели у пријави.

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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног
бележника биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општинском односно градском органу управе, суду
или код јавног бележника.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење
о положеном правосудном испиту, уверење о положеном
стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, уверење о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу
са законом којим се уређује рударство и возачка дозвола за
положен возачки испит Б категорије.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их прибавља
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам,
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет
презентацији Министарства рударства и енергетике www.
mre.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом,
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство рударства и енергетике, Београд,
Краља Милана 36, са назнаком „За јавни конкурс са називом
радног места на које се конкурише”.
VIII Лицe које je задуженo за давање обавештења о
јавном конкурсу: Алекса Терзић, телефон 011/360-4444.
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, које се вреднују у изборном поступку и то:
провера познавања рада на рачунару - практичним радом на
рачунару, обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, почев од 29.
августа 2018. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на
бројеве или адресе које су навели у пријави.
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Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној
табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-9364/2017 од 29.
септембра 2017. године, Министарство државне управе и
локалне самоуправе - Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ
ИНСПЕКТОРАТУ

V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/31134-59.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс за радно место: потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима или
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци на управним пословима (потврде, решења или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство);
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 уверење о положеном испиту за
инспектора.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу http://www.suk.
gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат, Београд, Дечанска 8.
II Радно место које се попуњава:

Радно место управни инспектор

Одсек управне инспекције Смедерево, Сектор
управне инспекције, звање саветник, седиште
Крагујевац
1 извршилац
Опис послова: Врши инспекцијске надзоре над применом закона; врши инспекцијске надзоре других прописа
из надлежности управне инспекције; предлаже мере ради
отклањања утврђених недостатака; поступа по представкама; води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; најмање 5 година радног искуства
на управним пословима; познавање рада на рачунару.

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) прописано је,
између осталог, 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.

III Место рада: Крагујевац.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Службе за управљање кадровима,
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе,
Београд, Дечанска 8, почев од 13. августа 2018. године са
почетком у 11.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на бројеве телефона или адресе електронске
поште које су навели у својим пријавама.

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе
- Управни инспекторат, Бирчанинова број 6, Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих
тестова; знање Закона о управној инспекцији и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; вештина комуникације усмено.

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

Администрација и управа
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита и испита за инспектора прима се на рад под условом да тај испит положи до
окончања пробног рада.

вераваће се усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе провераваће се усмено; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.
gov.rs, интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

2. Радно место ветеринарски инспектор
за здравствену заштиту и добробит
животиња, у звању саветник

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.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17),
члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 - пречишћен текст и 109/09)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5101/2018 од 31.05.2018. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Немањина бр. 22-26, Београд, Управа за ветерину, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд и Управа за заштиту биља,
Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место пољопривредни
инспектор за контролу подстицајних
средстава у пољопривреди и сточарству,
на подручју окружне подручне јединице
у Златиборском управном округу са
седиштем у Сјеници, у звању саветник
Група пољопривредне инспекције за
контролу подстицајних средстава у
пољопривреди и сточарству, Одељење
пољопривредне инспекције за контролу
подстицајних средстава у пољопривреди,
органску производњу и сточарство, Сектор
пољопривредне инспекције
1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор општих и појединачних аката, евиденција и друге пословне документације,
пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба, утврђује минимално техничке услове и контролише
процес производње за обављање производње стоке, квалитетне приплодне стоке, семена за осемењавање стоке и хране
за животиње прописаног квалитета; контролише признавање
и увођење новостворених раса и хибрида стоке, пчела, риба
и инкубаторску производњу живине; контролише коришћење
подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству; врши
акцијски мониторинг са узорковањем и предузима мере и
радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних
и казнених мера; сачињава извештаје о исходу извршених
контрола, месечне, кварталне и годишње извештаје о раду и
предузетим мерама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер пољопривреде,
мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) 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, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о сточарству, Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Закона о органској производњи, Закона
о обављању саветодавних и стручних послова у области
пољопривреде и Закона о општем управном поступку про-

Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Сјеница, ул. Краља Петра Првог бр. 1

Група ветеринарске инспекције за
здравствену заштиту и добробит животиња,
Одсек ветеринарске инспекције Београд,
са местом рада у Београду, Одељење
ветеринарске инспекције у Управи за
ветерину
1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити
животиња и надзор над пословима Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу
у унутрашњем и међународном промету живих животиња,
репродуктивног материјала, хране за животиње; врши
контролу спровођења националног плана мониторинга у
области држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких
супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
држање, производњу и промет животиња, репродуктивног
материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности
и ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и
промета лекова на мало; врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења
финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у
корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење
мера здравствене заштите животиња; припрема месечне
извештаје и даје предлоге за припрему плана рада; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним 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, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринарске делатности и јавног
ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене
заштите и добробити животиња провераваће се усмено;
познавање прописа који регулишу област инспекцијског надзора провераваће се усмено; познавање Закона о општем
управном поступку провераваће се усмено; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Велисава Вуловића бр. 1а.

3. Радно место ветеринарски инспектор
за контролу безбедности и квалитета
хране и споредних производа
животињског порекла, у звању саветник
Група ветеринарске инспекције за контролу
безбедности и квалитета хране и споредних
производа животињског порекла који нису
намењени за исхрану људи у производњи
и промету, Одсек ветеринарске инспекције
Јагодина, са местом рада у Јагодини,
Одељење ветеринарске инспекције у Управи
за ветерину
1 извршилац

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу
хране и производа животињског порекла и споредних производа животињског порекла у објектима регистрованим за
унутрашњи промет; узима узорке производа и хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности
и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију
пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла;
контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и
унутрашњем промету; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним 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, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринарске делатности и јавног
ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене
заштите и добробити животиња провераваће се усмено;
познавање прописа који регулишу област инспекцијског надзора провераваће се усмено; познавање Закона о општем
управном поступку провераваће се усмено; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Јагодина, ул. Kњегиње Милице бр. 80А.

4. Радно место ветеринарски инспектор
за контролу безбедности и квалитета
хране и споредних производа
животињског порекла, у звању саветник
Одсек ветеринарске инспекције Кикинда,
са местом рада у Кикинди, Одељење
ветеринарске инспекције у Управи за
ветерину
1 извршилац

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу
хране и производа животињског порекла и споредних производа животињског порекла у објектима регистрованим за
унутрашњи промет; узима узорке производа и хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности
и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију
пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање
испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за
производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем промету;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним 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, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринарске делатности и јавног
ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене
заштите и добробити животиња провераваће се усмено;
познавање прописа који регулишу област инспекцијског надзора провераваће се усмено; познавање Закона о општем
управном поступку провераваће се усмено; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Кикинда, ул. Трг српских доборовољаца бр. 11.

5. Радно место ветеринарски инспектор
за здравствену заштиту и добробит
животиња, у звању саветник

Одсек ветеринарске инспекције Кикинда, са
местом рада у Сенти, Одељење ветеринарске
инспекције у Управи за ветерину
1 извршилац
Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу
здравственог стања животиња, репродукције и добробити
животиња и надзор над пословима Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу
у унутрашњем и међународном промету живих животиња,
репродуктивног материјала, хране за животиње; врши
контролу спровођења националног плана мониторинга у
области држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких
супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за
држање, производњу и промет животиња, репродуктивног
материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности
и ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и
промета лекова на мало; врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења
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Администрација и управа
финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у
корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење
мера здравствене заштите животиња; припрема месечне
извештаје и даје предлоге за припрему плана рада; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним 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, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринарске делатности и јавног
ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене
заштите и добробити животиња провераваће се усмено;
познавање прописа који регулишу област инспекцијског надзора провераваће се усмено; познавање Закона о општем
управном поступку провераваће се усмено; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Сента, ул. Главни трг бр. 1.

6. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад,
са местом рада у Новом Саду, Одељење
фитосанитарне инспекције у Управи за
заштиту биља
1 извршилац
Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство
ГМО у производњи и промету; промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног
материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља
органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено
узорковање за лабораторијска испитивања на присуство
штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља;
доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима
и жалбама странака према прописима који регулишу област
општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном
органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела
надлежним органима; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или
одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек
прехрамбена технологија или из научне области менаџмент
и бизнис - одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију
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, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: - познавање Закона о здрављу биља, Закона о средствима за заштиту биља,
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима
земљишта, Закона о генетички модификованим организмима, Закона о семену, Закона о садном материјалу воћака,
винове лозе и хмеља, Закона о безбедности хране, Закон о
инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 10

7. Радно место фитосанитарни
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Нови
Сад, са местом рада у Кикинди, Одељење
фитосанитарне инспекције у Управи за
заштиту биља
1 извршилац
Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство
штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО
у производњи и промету; промет и примену средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, произ-
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водњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду,
промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање
за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења
и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама
странака према прописима који регулишу област општег
управног поступка, област заштите биља, средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена
и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и
кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним
органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или
одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек
прехрамбена технологија или из научне области менаџмент
и бизнис - одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију
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, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о здрављу биља, Закона о средствима за заштиту биља,
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима
земљишта, Закона о генетички модификованим организмима, Закона о семену, Закона о садном материјалу воћака,
винове лозе и хмеља, Закона о безбедности хране, Закон о
инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 11.

8. Радно место гранични фитосанитарни
инспектор, у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне инспекције
Прешево, Одељење граничне фитосанитарне
инспекције у Управи за заштиту биља
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу у промету преко државне
границе: пошиљака биља, биљних производа и прописаних
објеката, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, сортности и квалитета семена и садног
материјала, присуства генетски модификованих организама; врши контролу безбедности хране и хране за животиње
биљног и мешовитог порекла у промету преко државне границе; врши контролу нивоа радиоактивне контаминације
одређених пошиљака у промету преко државне границе;
прегледа документацију, врши физички преглед пошиљака
и сачињава записник о извршеном прегледу; врши узорковање и давање налога за лабораторијско испитивање биљака, биљних производа, средстава за заштиту и исхрану биља
и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала, и
хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла
на нивоу примарне производње; доноси решење о дозволи стављања у промет или решење о забрани увоза или
решење о налагању мера; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и
кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним
органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или
одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек
прехрамбена технологија или из научне области менаџмент
и бизнис - одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство - одсек за прехрамбену технологију
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, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о здрављу биља, Закона о средствима за заштиту биља,
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима
земљишта, Закона о генетички модификованим организмима, Закона о семену, Закона о садном материјалу воћака,
винове лозе и хмеља, Закона о безбедности хране, Закон о
инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

Место рада: Гранични прелаз Прешево, 17527 Прешево.
III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава могућа је на
писарници Управе за заједничке послове републичких органа
на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Светлана Трпковић, телефон 011 3621-958.
VI Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање
шест месеци.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за
наведена радна места:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима;
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно
је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат чинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања
и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама
„Палате Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2,
источно крило, у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд, у
просторијама Управе за ветерину, Омладинских бригада бр.
1, Нови Београд и у просторијама Управе за заштиту биља,
Омладинских бригада бр. 1, почев од 27.08.2018. године, o
чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском
поштом или путем телеграма или телефонским путем, на
контакте које су навели у пријави.
Напомене: За сва радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
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Администрација и управа
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Овај оглас објављује се на web страници Геолошког завода
Србије, web страници Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
- листу „Послови“.

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.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у 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.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 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
доказа о положеном државном стручном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и web страници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
www.minpolj.gov.rs, web страници Управе за ветерину, web страници Управе за заштиту биља, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис
послова радног места, на порталу е-управе, и на web страници
и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Београд, Ровињска 12

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18 став
2, члана 19 став. 2, чл. 20 и чл. 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: 112-6006/2018
о д 3. јула 2018. године, Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Геолошки завод Србије, Ровињска бр.12, Београд
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове графичког
приказивања резултата истраживања
металичних минералних сировина, у
звању референт

у Одељењу за металичне минералне
сировине, у Сектору за истраживање лежишта
минералних сировина
1 извршилац
Опис послова: Уноси и обрађује податке о истраживањима из области металичних минералних сировина; израђује
графички приказ резултата истраживања одређеног простора; изводи мање сложене теренске послове геолошких
истраживања; формира геолошку документацију истражног
простора из делокруга Одељења; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: средња стручна спрема геолошког, природног
или техничког смера, најмање две године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: стручна знања израда графичке документације - писмено путем симулације;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање делокруга рада Геолошког завода Србије
- усмено; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, ул. Ровињска бр. 12
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска бр.12, са
назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/288-99-66.

Бесплатна публикација о запошљавању

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 решења да је нераспоређен.
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 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 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. Изјаву о сагласности за прикупљање података на
јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
је могуће преузети на web страници Службе за управљање
кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведено
радно место и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту,
провера стручних оспособљености, знања и вештина, које
се вреднују у изборном поступку, и то провера знања рада
на рачунару и усмени део разговора, обавиће се почев од
15. августа 2018. године у просторијама Геолошког завода
Србије, Ровињска бр. 12, Београд. О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које
су навели у својим пријавама.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, а нису приправници, 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће
одбачене закључком конкурсне комисије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и
члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.
д. директор Управе за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп
Лукина 7-9.
II Радно место које се попуњава:
ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Радно место за девизно пословање

Одсек за девизно пословање и управљање
средствима Републике, Сектор за извршење
буџета, звање самостални саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика; положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система-усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару (MS Office, Интернет) - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, 11000 Београд, Поп-Лукина 7-9, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења:
Невена Недељковић, тел. 011/2927-517 и Марија Радисављевић, тел. 011/2927-579.
Услови за рад на наведеном 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.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал
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или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство).

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА

НАПОМЕНА
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима - уверење о положеном
правосудном испиту.

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр., 64/07,
67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1125030/2018 од 31. маја 2018. године, оглашава

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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту
Управе за трезор, у делу Конкурси, http://www.trezor.gov.rs/
src/competitions/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку обавиће се почев од 27. августа 2018. године, са
почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за
трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму,
месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног
поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у
својим пријавама.
Описе послова за наведено радно место можете погледати
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За наведено радно место радни однос се заснива на
неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве,
неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства
финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб
страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб 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
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд.
Радна места која се попуњавају:
II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

1) Лекар опште медицине

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на студијама
другог степена интегрисане академске студије у обиму од 360
ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање
пет година, положен државни стручни испит или стручни
испит у области здравствене заштите, најмање три године
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место за медицинско-техничке
послове
у Служби за здравствену заштиту, у звању
референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
медицинске струке, положен државни стручни испит или стручни испит у области здравствене заштите; и најмање две године
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3) Радно место на пословима
у кантини

у Одсеку за исхрану у Служби за опште
послове, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, економске или пољопривредне струке или гимназија,
положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима; .
Место рада: за радна места под редним бројем 1. 2, и 3: ул.
Бачванска 14. Београд.
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

4) Радно место лекар опште медицине
у Служби за здрствену заштиту, звање
саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на академским интегрисаним, специјалистичким
студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година, положен стручни
испит и најмање три година радног искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: познавање Законa о
извршењу кривичних санкција - усмено. Вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија,
јединствени матични број, адреса и број телефона);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена
у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту);
- оргинал или оверена фотокопија уверења о положеном
испиту у области здравствене заштите - за радна места
под редним бројем 1, 2 и 4 (ОЗ у Београду и КПЗ у Сремској
Митровици);
- 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.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту
за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их прибавља
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена
у иностранству мора бити нострификована.
V Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: чланом 253 став 4
Закона о извршења кривичних санкција (,, Службени гласник
РС“, број 55/14) прописано је да се у радни однос у Управи не
може примити лице које је осуђено због кривичног дела које
се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању дужем од три месеца и лице
за које, у складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VII Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
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Администрација и управа
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања
и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће
се у просторијама Окружног затвора у Београду и Казнено-поправног завода у Сремској Митровици.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати
ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Биљана Станишић тел: 011/363-11-93.
X Трајање радног односа: За наведена радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу
у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене
доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем
вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона
о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати
искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Београд, Немањина 22-26
На основу чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 - исп., 83/05 - исп.,
64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17 став
1, чл. 18 став 2, чл. 19 став 2, чл. 20 и чл. 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: 1126041/2018 од 28. јуна 2018. године, Министарство правде
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку електронског
пословања, у звању млађи саветник
Одсек за Е-правосуђе, Ужа унутрашња
јединица изван сектора и Секретаријата
1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и утврђивању стања
у области примене ИКТ у правосудним органима, проучава
последице утврђеног стања из ове области; прати примену
прописа у вези са заштитом и приватношћу података; прати
и учествује у извођењу пројеката у вези са заштитом и приватношћу података; припрема извештаје из делокруга Групе,
учествује у припреми процедура у поступку пројектовања и
изградње информационих система у правосудним органима;
сарађује у подизању квалитета и унапређења ефикасности
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рада правосудних органа у вези са применом информационих технологија; учествује у припреми прописа који се односе на област примене ИКТ у правосудним органима; израђује
упоредне статистичке анализе, извештаје и службене акте
на основу или у вези са евиденцијом коју води; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено, познавање Зaкoна o eлeктрoнскoм дoкумeнту,
eлeктрoнскoj идeнтификaциjи и услугaмa oд пoвeрeњa у
eлeктрoнскoм пoслoвaњу, Закона о инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти и Судског пословника - усмено и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за информатичкоаналитичке послове, у звању млађи
саветник
Одсек за Е-правосуђе, Ужа унутрашња
јединица изван сектора и Секретаријата
1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и утврђивању стања
у области примене ИКТ у правосудним органима, проучава
последице утврђеног стања из ове области; обавља послове информатичке припреме за аналитику рада и за израду
статистичких извештаја у електронском и папирном облику; прати спровођење аналитичко-статистичких послова
коришћењем пословних софтвера; израђује и дистрибуира
једноставније пословне апликације за аутоматизацију послова аналитике и статистике; учествује у анализама потреба
за опремом и софтвером, учествује у изради документације
и евиденција, стандарда и процедура за набавку опреме,
материјала и програмских решења; учествује при изради
и дистрибуцији правилника о инсталирању и одржавању
системског и комуникационог софтвера, рачунарске мреже,
рачунара, штампача и друге периферне опреме; помаже у
организовању и спровођењу краћих обука за кориснике у
Министарству и правосудним органима са начином рада
помоћу рачунара и прикључења на интернет; израде видео
презентација и дизајна пословног материјала; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено, познавање Закона о електронској управи и Судског пословника - усмено и вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 22 - 26.
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство правде, Немањина бр. 22-26, 11 000
Београд, са назнаком „за јавни конкурс са називом радног
места на које се конкурише“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Тања Милановић, контакт телефон
011/36-22-159.
VI 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 на јавни конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се учесник конкурса
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти којима се доказује на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинској управи.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона 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; 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.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник
конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Наведену
изјаву је могуће преузети на web 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.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
X Провера оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку: 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, провера знања рада на рачунару,
обавиће се почев од 3. септембра 2018. године са почетком у
9.00 часова у просторијама Службе за управљање кадровима,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на бројеве које су
навели у пријави, а провера знања енглеског језика, провера
познавања наведених прописа и вештине комуникације, које
ће се вредновати у изборном поступку, наставиће се у Министарству правде, Београд, ул. Немањина бр. 22 - 26, с тим што
ће учесници конкурса о датуму и времену бити накнадно обавештени телефоном на бројеве које су навели у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад
под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
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Администрација и управа
Кандидати коју конкуришу на оба радна места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства
правде, web страници Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, web 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.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИК
I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Управа
за безбедност и здравље на раду, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за аналитичке послове,
звање млађи саветник - приправник
Управа за безбедност и здравље на раду
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места - приправник”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења:
Анђела Роглић, тел. 011/361-62-62, од 10.00 до 13.00 часова.
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, изјава у којој се странка
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија уверења са подацима о осигурању
(стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско
и инвалидско осигурање. Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања имају
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евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све
доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се
види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су
стекли стаж осигурања.
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.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. 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 чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници
Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
одређено време и траје једну годину.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 17. августа
2018. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама, а
ради провере вештина аналитичког резовановања и логичког
закључивања и организационих способности. За кандидате
који успешно заврше проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности,
провера других стручних оспособљености, знања и вештина
наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена
у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питањ, Београд, Теразије број 41, трећи спрат, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Приправник - Законом 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), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци
и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни
однос у статусу приправника може засновати и са лицем које
је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања
који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено
у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима
са високим образовањем траје једну годину; да приправник
заснива радни однос на одређено време, после спроведеног
јавног конкурса.
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 конкурс се објављује на web страници Министарствa
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.
minrzs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

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

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

1. Помоћник директора - руководилац
Сектора за подршку планирању,
координацију и праћење спровођења
јавних политика
у Републичком секретаријату за јавне
политике - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у Сектору; унапређује, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу са другим органима и
организацијама; обавља најсложеније послове из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора и директора.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година
радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за подршку планирању,
координацију и праћење спровођења јавних политика у
Републичком секретаријату за јавне политике; стручна
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Влајковићева
бр. 10.

2. Помоћник директора - руководилац
Сектора за развој и унапређење јавних
политика
у Републичком секретаријату за јавне
политике - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у Сектору; унапређује, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу са другим органима и
организацијама; обавља најсложеније послове из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора и 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; најмање девет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
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Администрација и управа
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за развој и унапређење јавних политика у Републичком секретаријату за јавне политике; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Влајковићева
бр. 10.

3. Помоћник директора - руководилац
Сектора за правне и финансијске
послове и управљање људским
ресурсима
у Републичком секретаријату за јавне
политике - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у Сектору; унапређује, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу са другим органима и
организацијама; обавља најсложеније послове из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора и директора.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година
радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за правне и финансијске
послове и управљање људским ресурсима у Републичком
секретаријату за јавне политике; стручна оспособљеност за
рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности
и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих
тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Влајковићева
бр. 10.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима достављају уверење о положеном правосудном
испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се
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могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Пример изјаве се
налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10-12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/31309-01, Служба за управљање кадровима.
НАПОМЕНА:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ
се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике, на интернет страници
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји:
Министарство заштите животне средине, Београд.
Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства заштите
животне средине - положај у трећој
групи
Опис послова: Руководи Секретаријатом, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих једница у Секретаријату; врши
најсложеније послове из делокруга Секретаријата; помаже
министру у управљању кадровским, информатичким и другим питањима; усклађује рад унутрашњих једница Министарства; сарађује са другим органима; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно- научног поља природно-математичких, 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, најмање девет година
радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у
акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају
положаји који су предмет овог конкурса.

У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Секретаријата Министарства заштите животне
средине; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских
бригада бр. 1.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд, Немањина 22-26
У конкурсу објављеном у публикацији „Послови“ 18.07.2018.
године (број 786-784), дошло је до техничке грешке у тачки
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 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.
Уместо “почев од 06. јула 2018. године” треба да стоји „почев
од 06. августа 2018. године“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

2. Помоћник министра - руководилац
Сектора за управљање отпадом и
отпадним водама у Министарству
заштите животне средине - положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад
Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника
у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и државне службенике; обавља најсложеније послове из
делокруга Сектора; даје мишљења у вези примене закона и
других прописа из делокруга Сектора; подноси извештаје о
раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне
Скупштине; остварају сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно- научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 9 година, знање једног светског језика,
знање рада на рачунару, држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за управљање отпадом и
отпадним водама у Министарству заштите животне средине; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
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комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; знање једног светског
језика - увидом у доказ о знању једног светског језика; знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима достављају уверење о положеном правосудном
испиту).
Поред наведених доказа, за положај:
- Помоћник министра - руководилац Сектора за управљање
отпадом и отпадним водама у Министарству заштите животне средине - положај у трећој групи - учесник конкурса је у
обавези да достави доказ о знању једног светског језика и
доказ о знању рада на рачунару.
Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.

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

вање у образовању у поступку давања предлога оснивачу
Центра, за именовање директора. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови” коју
објављује Национална служба за запошљавање, као и на
сајту Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.
rs, огласној табли Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац, као и њиховом сајту - www.csuleskovac.edu.
rs. Пријаве са потребном документацијом, достављају се на
адресу Центра за стручно усавршавање Лесковац, ул. Лесковачког Одреда бр. 6, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узимати у обзир.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
заштите животне средине, на интернет страници Службе за
управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у
акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају
положаји који су предмет овог конкурса.

Референт - техничар за информациону техничку подршку

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

УСЛОВИ: IV степен средње школске спреме, природног, техничког или друштвеног смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. У изборном поступку Конкурсна
комисија ће оцењивати у директном разговору следеће стручне оспособљености, знање и вештине кандидата: Backup,
рад на Windows XP.7/8.4/10, рад на Eindows Server 2003/12 и
свим осталим пратећим програмима уз системе, одржавање
рачунарске опреме и помоћ корисницима. Кандидати су дужни уз пријаву са биографијом приложити следеће доказе:
оригинал или оверена фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверена фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригнал или оверена фотокопија дипломе о стеченој спреми, оригинал или оверена фотокопија уверење о
положеном држвном стручном испиту, оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу
издате од стране државног органа у коме је учесник јавног
конкурса био у радном односу (поднесе само кандидати
који су били у радном односу у другом државном органу),
уверење да се против кандидата не води кривични поступак , нити је подигнута оптужница која је стала на правну
снагу, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци), уверење о општој здраственој способности. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о радном односу
органа у коме је запошљен. Рок за подношење пријава са
документацијом је 8 дана од дана оглашавања у “Службеном
гласнику РС” на горенаведену адресу. Пријаве са документима предају се у кабинету број 58, на адреси Вишег суда у
Новом Пазару или поштом на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Провера оспособљености, знање
и вештина кандидата у изборном поступку вршиће се након
сто Конкурсна комисија састави листу кандидата међу којима
ће се спровести изборни поступак а о термину разговора кандидати ће бити благовремено обавештени путем телефона
или телеграмом. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу је Александар Јовановић, а обавештења се
могу добит сваког радног дана непосредно у кабинету бр.57
у Вишем суду у Новом Пазару или птем телефона.

К РА Љ Е В О
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ “ГОЧ”

36000 Краљево, Београдска број 44 ч
тел./факс: 036/5317-670

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме. Кандидат треба
да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан и пословно способан, да има високу
или вишу школску спрему просветног, педагошког, психолошког, социолошког, социјалног или здравственог смера и
најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву приложити: име и презиме кандидата; датум и место рођења;
адресу становања; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврде о претходном радном искуству;
биографију са кратким прегледом кретања у служби; доказ
да се против кандидата на дан издавања уверења не води
истражни поступак, да није подигнута оптужница, да оптужница није стала на правну снагу; за раније осуде доставити
извештај од надлежног органа према месту рођења. Докази
се подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене неће се узимати у разматрање. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријава за конкурс са доказима подноси се препорученом
пошиљком или лично, на горе наведену адресу, са назнаком:
“За јавни конкурс за именовање директора”.

ЛЕСКОВАЦ
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
16000 Лесковац, Лесковачког Одреда 6
тел. 016/214-555

Директор

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕЧЕЈУ

на мандатни период од 4 године

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10-12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01,
Служба за управљање кадровима.

ОСТАЛО: Кандидат уз прописану документацију, подноси
програм рада на мандатни период на који се врши избор,
који разматра Управни одбор Центра за стручно усаврша-

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Пример изјаве се
налази на сајту Службе за управљање кадровима.
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36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел. 020/313-266

НОВИ СА Д

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у Закону о
запосленим у јавним службама, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); да је стекао високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање
пет година радног искуства у области образовања и васпитања; да поседује организационе и комуникационе 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 (уверења надлежних органа не
старија од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
општа здравствена способност, лекарско уверење не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија).

Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

НОВИ ПА ЗАР

21220 Бечеј, Данила Киша 8

Секретар суда

у звању самостални саветник
Опис послова: помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, израђује нацрте нормативних аката, прима
странке, издаје потврде о ослобађању од плаћања појединих судских такси, обезбеђује замене одсутних запослених,
обавља послове у вези састављања статистичких и других
извештаја о раду суда, припрема акте о правима из радног
односа запослених, прима захтеве за изузеће и израђује нацрте одлука по примљеним захтевима, припрема предмете на
које се односе притужбе странака, реферише стање у списима предмета председнику суда и припрема нацрте одлука,
израђује нацрте решења о заснивању и престанку радног
односа и друга решења о правима и обавезама запослених
у суду, издаје уверења и потврде из области радних односа, стара се о набавци инвентара и потрошног материјала
за потребе суда, сарађује са осталим правосудним и другим
државним органима и надлежним службама, надгледа и контролише рад руководилаца организационих јединица, обавља
и друге послове самостално или под надзором и упутствима
председника суда.

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

Администрација и управа
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита. Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о раду,
Закона о уређењу судова, Закона о судијама, Судског пословника и познавање права Европске уније. Место рада: Бечеј,
ул. Данила Киша број 8.
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у
Бечеју, Данила Киша бр.8, 21220 Бечеј, са назнаком „За јавни
конкурс“. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Тања Колунџија, телефон:021/6912-463 локал 15.
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, да није осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, или за
кажњиво дело које их чини недостојним за обављање послова
у државном органу, да има општу здравствену способност за
рад, да се не води истражни, ни кривични поступак.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега, оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (не
старије од 6 месеци), уверење о општој и здравственој способности, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном правосудном испиту, оригинал или оверена
фотокопија доказа о најмање две године радног искуства
у струци након положеног правосудног испита (потврде,
решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство). Државни службеник који се пријављује на
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао
даље да поступа. Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци.
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, провера стручне оспособљености,
знање и вештине кандидата за обављање послова секретара
суда обавиће се писаним путем. Датум полагања теста биће
накнадно одређен о чему ће учесници бити благовремено
обавештени. Стручна оспособљеност кандидата оцењује се
на основу испуњености услова према тексту огласа. Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника, у општини или суду, биће одбачене. 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Записничар

у звању референта
Опис послова: по годишњем распореду послова обавља
све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен. Пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и обавља
послове по диктату код судије. Води рачуна о уредности
списа. Сачињава списак предмета за рочишта и истиче их
на огласну таблу, обрађује предмете за експедицију и води
интерну доставну књигу и друге евиденције које се воде код
судије. Води рачуна о уредности списа, попуњава обрасце
који се воде у прекршајном суду код судије код кога је распоређен. Попуњава статистичке листове и поступа по наредби
судије. По потреби дежура са судијом. Ради и друге послове
по налогу судије, шефа записничара, секретара и председника суда.
Услови: III или IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит,
положен испит за дактилографа I класе, познавање рада на
рачунару, најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
раду, Судског пословника, Устав и право грађана и познавање права Европске уније. Место рада: Бечеј, ул. Данила
Киша број 8.
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у
Бечеју, Данила Киша бр.8, 21220 Бечеј, са назнаком „За јавни
конкурс“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тања
Колунџија, телефон:021/6912-463 локал 15.
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, да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
или за кажњиво дело које их чини недостојним за обављање
послова у државном органу, да има општу здравствену способност за рад, да се не води истражни, ни кривични поступак. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству, изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега, оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном испиту за дактилографа I а
класе , оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање
две године радног искуства (потврде, решења и други акти
којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство), уверење о општој и здравственој способности, доказ о положеном државном стручном испиту и доказ о познавању рада на
рачунару. 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 се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
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. Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао
даље да поступа. Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знање и вешти-

не кандидата за обављање послова записничара обавиће се
писаним путем-тестирањем које ће се вршити и на рачунарима. Датум тестирања биће накнадно одређен о чему ће учесници бити благовремено обавештени. Стручна оспособљеност
кандидата оцењује се на основу испуњености услова према
тексту огласа. Напомена: неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника, у општини или суду, биће
одбачене. 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.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8360-091

1) Канцеларијски и административнотехнички послови у области
инспекцијских послова
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању,
положен државни стручни испит, завршен приправнички
стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).

2) Канцеларијски послови архиве,
економата и руковаоца имовине
УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвеног смера у
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит
и завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и Интернет).
ОСТАЛО: Пријава са биографијом (необавезно: наводима
о досадашњем радном искуству, уколико га кандидат има);
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављансту, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених издат на обрасцу сходно важећем Закону о
матичним књигама, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном 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 фотокопију уверења о положеном правосудном испиту), да кандидат који
је радио у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе достави исправе којима се доказује да кандидату раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужности из радног односа, уверење Министарства
унутрашњих послова - полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију надлежног органа(суда) да се против кандидата
не води истражни и кривични поступак.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона и
печата државних и других органа, Уредбе о канцеларијском
пословању органа државне управе, Уредбе о категоријама
регистратурског материјала са роковима чувања - усмена
провера; познавање рада на рачунару - провера практичним
радом на рачунару, вештина комуникације- усмено.
Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у јединици локалне самоуправе, државним органима и органу аутономне покрајине и траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни
однос. Све информације доступне на web страници Општине
Житорађа www.zitoradja.org.rs Неблаговремене, недопуштене ,неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.

УЖИЦЕ
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
31210 Пожега, Књаза Милоша 8

Уредник програма
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да је кандидат
пунолетан, да кандидату раније није престао радни однос
у јавним службама због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Посебни услови: VII степен стручне спреме ( 240
ЕСПБ), минимум три године радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање, искуство на пословима
везаним за радно место за које се расписује конкурс, познавање рада на рачунару, зање енглеског језика.
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Администрација и управа / Трговина и услуге
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати прилажу радну
биографију, диплому као доказ о стеченој стручној спреми,
доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Накнадне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
“За јавни конкурс”.

hotmail.com или лично код управе ЈКП Моравица, улица Ч.
Шеху бб, Прешево. Само кандидати који испуњавају наведене услове и уђу у ужи круг биће контактирани. Рок за конкурисање 30.07.2018.

В РА Њ Е

„UPMENT“ ДОО СОМБОР

ЈКП-НКП „МОРАВИЦА“

17523 Прешево, Ч. Шеху бб

Технички руководилац/менаџер
комуналног предузећа
Опис посла: праћење и унапређење рада сектора ЈКПа:
Сектор водовода и канализације, Сектор комуналних услуга као и Сектора заједничке службе; успостављање стратешких циљева прикупљањем релевантних информација;
праћење законских прописа и одговорност за њихову
примену; прилагођавање пословне стратегије компаније
ка даљем развоју; унапређење постојећих и формирање
нових оперативних стандарда и процедура; израда прорачуна пројекта и пословне оправданости; спровођење плана
активности и постизање унапред одређених циљева; управљање људским ресурсима у циљу ефективне и ефикасне
реализације циљева; управљање свакодневним активностима, мотивисање и развијање тима; координација извршења задатака као и исправљање неправилности у току
извршења; контрола резултата рада и извршавање плана
активности; прикупљање повратних информација од стране клијената и испитивање тржишта; рад на унапређењу
односа са јавношћу; припрема и подношење извештаја о
активностима као и пружање техничке и стручне помоћи
запосленима; по налогу директора, обавља и друге послове за управљање и унапређење целокупног рада ЈКПа.
Технички руководилац/менаџер је обавезан/обавезна да у
блиској сарадњи са службама ЈКПа и у договору са директором ЈКПа ради на управљању и унапређењу целокупног
рада и функционисања Јавног комуналног предузећа Моравица у Прешеву.
УСЛОВИ: завршен VII степен стручне спреме; одличне
усмене и писане вештине у српском језику (за кандидате
албанске националности), познавање енглеског језика је
предност; организован, одлучан, компетентан и креативан;
возачка дозвола Б категорије, активан возач; потребно радно искуство минимум 3 године у позицији руководилаца или
менаџера; пожељно искуство на вођењу фирми, предузећа,
итд.; познавање рада на рачунару.

Трговина и услуге

Бравар

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар, радно искуство
12 месеци. Јављање кандидата на телефон 015/344-745 или
344-746 - Данијела Џигурски.

25000 Сомбор, Змај Јовина 3
тел. 060 70 80 085
e-mail: job@upment.com

“КОНСТРУКТЕЛ” ДОО
11070 Нови Београд, Сурчинска 179п

PHP developer
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; рад на рачунару:
PHP програмирање, веб апликације, Front-end веб програмирање; потребно је радно искуство у програмирању од најмање 6 месеци.

Систем администратор
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; рад на рачунару:
Linux Unix; најмање 6 месеци радног искуства у програмирању.

OGRANAK CHINA MACHINERY
ENGINEERING CORPORATION

ОСТАЛО: Рок за реализацију пријаве је 30 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

PREMI-TRADE

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

Технички секретар
УСЛОВИ: VI/1 степен, економиста; VII/1 степен, дипломирани економиста, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; радно искуство: небитно;
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); енглески језик - средњи ниво. Пријаве се могу слати
на имејл адресу office@premitrade.com или се јавити на телефон 023/510-551. Трајање конкурса 16.08.2018.

СЗТУР АУТОСЕРВИС „ДАМЈАНОВ“
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 43-45
тел. 021/6338-335

Аутомеханичар

Опис посла: руководилац је обавезан/обавезна да води
Службу водовода и канализације са намером унапређења
целокупне организације рада сектора водовода и канализације; руководи, организује, координира и одговара за целокупан рад оперативних група за дистрибуцију и одржавање
водоводне и канализационе мреже; руководи и организује
све послове у вези снабдевања водом за пиће (управљање,
одржавање и унапређење јавног водоводног система у
општини Прешево); руководи и организује све послове у
вези канализационог система (управљање, одржавање и
унапређење јавног канализационог система у општини Прешево); руководи спровођење мера о одбрани од поплава и
других облика заштите штетног дејства воде за пиће, води
рачуна и обезбеђује законом прописане услове (хигијенска заштита и друге заштите исправности воде за пиће);
регуларно извештава и обавештава директора ЈКПа о свим
ситуацијама на терену и води статистичке податке из делоктруга службе водовода и канализације; води рачуна о управљању сектора и то: саставља предрачуне и калкулације,
даје требовање материјала, води сву потребну евиденцију
и извештавање службе, стара се и врши контролу рада екипа као и изведених радова на терену, стара се о правилној
примени радњи и мера безбедности и здравља на раду; пружа техничку и стручну помоћ запосленима; по налогу директора, обавља и друге послове за управљање и унапређење
целокупног рада ЈКПа.

“НС ХЛАД” ДОО

24

| Број 788-789 | 01.08.2018.

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 9г
тел. 064/833-30-23

Преводилац за кинески/енглески језик

Зрењанин, Радничка 40

УСЛОВИ: III степен, аутомеханичар; 6 месеци радног искуства; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву 16.08.2018.

ОСТАЛО: Кандидати могу доставити пријаву, CV и доказе о
испуњавању услова конкурса (фотокопија дипломе, фотопокија личне карте) преко електронске поште jp.np.moravica@

Магационер

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме машинске, електро
или грађевинске струке, пожељно радно искуство 12 месеци у
истим пословима, возачка дозвола Б категорије и пожељно Ц
категорије. Пријаве слати на e-mail: novak.popovic@konstruktel.
com у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Руководилац сектора водовода и
канализације - инжењер грађевинске
струке

УСЛОВИ: завршен VI или VII степен стручне спреме, грађевински факултет (пожељно али није ограничено: хидро-смер);
одлично познавање српског језика (за кандидате албанске
националности); возачка дозвола Б категорије; пожељно
искуство на водоводним системима, канализацији, итд.; познавање рада на рачунару (MS office, ADACsoftware, итд).

„СТАКЛОМЕТ 015“ ДОО

15000 Шабац, Боре Новаковића бб
тел. 015/344-745
e-mail: danijela.staklomet@gromnet.net

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор кинеског/
енглеског језика, активно познавање MS Office и Интернета,
возачка дозвола Б категорије, знање кинеског и енглеског
језика (виши ниво), искуство на превођењу у области грађевинарства. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail:
milkaokicic@yahoo.com у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

“МУЛТИТЕСТ” ДОО
Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Сменовођа

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен, машинство; радно искуство небитно;
основна информатичка обука; енглески језик. Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву 31.08.2018.

“HORUS” CAFFE BAR
21000 Нови Сад, Светозара Милетића 5
тел. 062/1756-634

21000 Нови Сад, Драге Спасић 3
тел. 063/483-703, 063/8913-275

Конобар

Сервисер расхладних и термичких
уређаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, сервисни механичар за расхладне
уређаје; III степен, механичар за расхладне уређаје; 6 месеци радног искуства; возачка дозвола Б категорије. Теренски
рад.

Бравар - варилац
УСЛОВИ: IV; III или II степен стручне спреме; 6 месеци радног искуства. Теренски рад.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок
за пријаву 16.08.2018.

„НОРИКС“ ДОО

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме;
небитно радно искуство, знање енглеског језика. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву 17.08.2018.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ЉИЉА-Н“
26000 Панчево, Петра Драпшина 2б
тел. 064/125-2220

Женски фризер

на одређено време
УСЛОВИ: Рад у сменама. Пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата на телефон: 064/125-2220.

“ЈАКУЗА” ДОО
11070 Нови Београд
Партизанске авијације бб
тел. 064/6582-346

11000 Београд, Господар Јованова 4/4

Курир - достављач

место рада Панчево, на одређено време
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, пожељно радно
искуство на истим или сличним пословима. Теренски и рад
у сменама. Слање пријава на имејл noriksbeograd@gmail.com
или јављање кандидата на телефон 060/88-88-243. Потребна потврда СУП-а или суда да возачка дозвола Б категорије
није под забраном управљања.

Радници ФТО

на одређено време, за рад у Инђији
6 извршилаца
УСЛОВИ: потрбни су радници обезбеђења са или без лиценце, са или без искуства; обавезан је III степен стручне спреме. Кандидати се могу јавити на телефон 064/6582-346, лице
за контакт - Никола Дујаковић, координатор.

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

Трговина и услуге

“ОРИС” ДОО
25000 Сомбор, Бездански пут бб
тел. 025/515-50-55

Радник на одржавању хигијене

на одређено време 1 месец, за рад у Суботици
3 извршиоца

ДОО „ТОЧАК АУТО“
ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

ПРГИ СН ДОО

Зрењанин, Манастирска 9

Београд - Звездара, Миливоја Перовића 3
тел. 064/5232-425

Машински техничар

4 извршиоца

Продавац

Опис посла: машински техничар, сервисни саветник.

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно радно искуство на траженим пословима али
није услов. Рад у сменама. Слање биографија на имејл, ближе информација на контакт телефон. Оглас је отворен до
18.08.2018. године.

Опис посла: продавац и касир.

УСЛОВИ: IV степен, машински техничар, машински техничар
контролор квалитета; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука (Word, Excel, Windows).

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, без обзира на занимање, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Кандидати се могу пријавити на оглас путем телефона или доставити биографију путем имејла knjigovodstvobgd@yahoo.com,
контакт особа: Јелена Јовановић.

“ШИФРА 24” ДОО

УСЛОВИ: III степен, аутомеханичар; возачка дозвола Б категорије

24000 Суботица, Беле Габрића 23

Радник обезбеђења
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању без обзира на радно искуство; пожељно да лице није
осуђивано и да има радну и здравствену способност. Рад у
сменама. Јављање кандидата лично на адресу послодавца у
времену од 8-14 часова радним данима. Оглас је отворен до
18.08.2018. године.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
ЈЕЛЕНА МАРИЋ
15000 Шабац, Цара Душана 1, спрат 1
ТЦ “Тријумф”
тел. 015/602-734, 602-735
e-mail: jelena.maric@javniizvrsitelj.com

Помоћник јавног извршитеља
за рад на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, виша, ВСС; рад на рачунару: Excel, Word; возачка дозвола Бкатегорије; страни језик енглески; пожељно мушкарци старости до 40 година.

“AMREST” DOO
11070 Нови Београд, Зеленгорска 1г

Рад у кухињи, припрема производа
10 извршилаца

Аутомеханичар

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен, књиговођа, економски техничар; VII степен дипломирани економиста
ОСТАЛО: Пријаве слати на имејл адресу: marketing@tocak.
co.rs. Рок за реализацију пријаве: 19.08.2018.

ЧОМАГИЋ ПР ТРГОВИНА НА
ВЕЛИКО И МАЛО „ВЕРИТАС ВИНО“
36000 Краљево, Ковачи
Радоја Дакића 4
e-mail: zc.veritas@gmail.com

Продавац у специјализованој радњи
вина
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, продавац; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); познавање
енглеског језика - средњи ниво. Оглас важи 8 дана од дана
објављивање у публикацији „Послови“. Неблаговремне и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ХОСТЕЛ „КУТАК“
21000 Нови Сад, Јеврејска 22
тел. 060/5066-685

Кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Рад на каси, услуга гостију

УСЛОВИ: IV степен, кувар; III степен кувар једноставних јела;
без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Јављање кандидат на горенаведени телефон. Рок за пријаву 18.08.2018.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању;
пожељно радно искуство у угоститељству, познавање
енглеског језика (почетни ниво), пробни рад 6 месеци.

21000 Нови Сад, Мике Антића 7
тел. 063/564-692

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар.

10 извршилаца

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@amrest.eu у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

SZR “BIO DESIGN”

Помоћни радник

са искуством у индустрији намештаја, место
рада Руменка
3 извршиоца

11000 Београд - Савски Венац
Булевар Војводе Мишића 51
e-mail: violeta.djokovic@sava-zivot.rs
тел. 063/113-4349

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; са радним искуством (6 месеци) у производњи намештаја. Теренски рад;
рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 19.08.2018.

Саветник за продају живонтих
осигурања

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, управни техничар; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); пожељна возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Контакт
путем имејл адресе e-mail: violeta.djokovic@sava-zivot.rs или
телефона 063/113-4349. Оглас важи 8 дана од дана објављивање у публикацији „Послови“. Неблаговремне и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

Београд - Стари град, Мајке Јевросиме 40
тел. 063/235-036

Адвокатски приправник - волонтер
за обављање волонтерског стажа у
адвокатској канцеларији
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен правни факултет, знање рада на рачунару. Кандидати се могу пријавити достављањем радне биографије на имејл адресу: nekretninecg@gmail.com.

Посао се не чека,
посао се тражи

АУТОСЕРВИС „БОСАНАЦ“
36000 Краљево, Жича 74а

Аутомеханичар

пробни рад од 1 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на телефон
063/8777-477. Оглас важи 8 дана од дана објављивање у
публикацији „Послови“. Неблаговремне и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

КЛАДИОНИЦА
„MOZZART“ DOO

15220 Коцељева, Немањина 85
e-mail: job@mozzartbet.com

Оператер на уплатним местима
Основне дужности: пријем уплата, издавање тикета и
исплаћивање добитних тикета; укључивање апарата, електронског рулета и исплата добитака; комуникација са играчима и пружање потребних информација везаних за услуге,
резултате, услове и начин играња; старање о безбедности
новчаних средстава, као и о стању опреме и уређаја на
уплатном месту; штампање резултата, дневних понуда и
додатака, ажурирање огласне табле, укључивање преноса
спортских догађаја; припрема и топлих и хладних напитака и
услуживање клијената; рад на фискалној каси; пријем и провера робе и отпремница од добављача; одржавање хигијене
шалтера, шанка и уплатног места.
УСЛОВИ: IV степен стручен спреме; пожељно радно искуство на пословима трговца, комерцијалисте или на пословима у мењачници; одлично познавање рада на рачунару;
одговорност, лојалност, професионалност; савесност, сталоженост, комуникативност; оријентисаност према тимском
раду као и способност за самосталан рад.
ОСТАЛО: Пријаве са радном биографијом и мотивационим
писмом слати на e-mail: job@mozzartbet.com. У наслову имејала (subject) навести назив позиције за коју конкуришете.

ДОО “ВРАЊКОВИЋ - ЛИНЕА”
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Новосадски пут 134
тел. 021/823-701

Виљушкариста
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; 2 године радног искуства. Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву 23.08.2018.

ККР „КОЖА - КРЗНО ЛУКИЋ“
Стапар, Кнеза Лазара 8а
тел. 064/2800-087

Шивач коже и производа од коже

за рад у Новом Саду, пробни рад 10 дана
УСЛОВИ: IV; III или II степен стручне спреме; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број. Рок
за пријаву 23.08.2018.

СТР ”БИО НЕВЕН”
21000 Нови Сад, Павла Папа 37
тел. 064/1352-006, 064/1441-740

Трговац у продавници здраве хране
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме;
пожељно радно искуство. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 22.08.2018.
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Трговина и услуге

„METRO CASH & CARRY” D.O.O.
Београд - Земун, Аутопут за Нови Сад 120

Продавац

на одређено време, место рада: Београд Чукарица
30 извршилаца
УСЛОВИ: од I степена стручне спреме; радно искуство:
небитно. Рад у сменама и ноћни рад. Трајање конкурса: до
попуне. Јављање кандидата на телефон: 011/2927-709, лице
за контакт Снежана Милуновић, или послати CV на имејл:
snezana.milunovic@metro.rs

AVB TEAM D.O.O.
Нови Београд, Партизанске авијације 2

Хигијеничар

на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно искуство:
небитно. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до
25.08.2018. Потребно је да се кандидати јаве на телефон
011/276-3182.

ТЗР „ВИНО И ВИНОГРАДАРСТВО“
11000 Београд, Змаја од Ноћаја 22
тел. 061/289-8366

Конобар

место рада је Митровац на Тари, објекат
ресторан „Винска кућа“, на одређено време од
30 дана
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Смештај и
храна обезбеђени.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА “ПАТАТОС”

“INTERNATIONAL PLAST” DOO

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Петроварадин, Раде Кончара 1
тел. 021/3101-013

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2097 884
e-mail: hr@beg.aero

Рад на пакерицама
(паковање кеса)

за рад у Петроварадину
5 извршилаца

Tранспортни радник

УСЛОВИ: IV; III; II или I степен стручне спреме; небитно радно искуство; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 24.08.2018.

D&B BEST PACK DOO
Нови Београд, Земунска 9а/4
тел. 064/641-39-40
e-mail: mica@bestpack.rs

Екструдер-послужилац машине за
производњу фолије

место рада: Пећинци, Посавског Одреда 46
5 извршилаца
Опис посла: руковање аутоматизованим машинама - екструдерима за производњу фолије.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању; радно искуство небитно; прецизност и спретност; посвећеност и одговорност у раду. Пробни рад; рад у сменама,
ноћна смена. Контак особа Мирољуб Јањић на 064/641-3940. Најавити се путем телефона и доћи лично на разговор у
место рада Пећинци, Посавског одреда 46.

„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

Припрема и продаја јела у кромпиру

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

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6 месеци
радног искуства. Кандидати треба да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање је 24.08.2018. године.

“ESO COBRA” DOO
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА АЛТИНА 2
11080 Земун, Павла Вујисића 17
тел. 060/661-5770

Спремачица у дому
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум основно образовање. Кандидати треба да
се могу јавити у року од 30 дана на телефон 060/661-5770.

„STEEL-IMPEX“ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
ОГРАНАК „STEEL-IMPEX“ КРАЉЕВО
36000 Краљево, Аеродромска 3
тел. 036/383-540
e-mail: kraljevo@steelimpex.rs

Конобар

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

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.

„ХОТЕЛ СРБИЈА“ А.Д., БЕОГРАД
Београд, Устаничка број 127ц
e-mail: hrmanager@hotelsrbija.com

Собарица

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме, без обзира на
занимање; радно искуство: 12 месеци. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведени e-mail или путем поште на
адресу послодавца, лице за контакт: Драгана Којић.
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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.

МАД ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 46б

Контролор на линији техничког прегледа
3 извршиоца

УСЛОВИ: саобраћајни инжењер, техничар моторних возила,
механичар; знање рада на рачунару; возачка дозвола; радно
искуство: 12 месеци.

Продавац брзе хране

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме без обзира на образовни профил; 12 месеци радног искуства; пожељно радно
искуство са рециклажом гвожђа, шеф на грађевини или производњи; возачка дозвола Б категорије; сертификат MOS
- Microsoft Office Specialist; енглески језик - средњи ниво.
Пријаве кандидата у року од 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
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Пројект менаџер

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

“PARTY”

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

www.nsz.gov.rs

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

18000 Ниш, Светосавска 14

Шеф плаца

пробни рад 1 месец, на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (без обзира на
занимање); радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне биографије на имејл
адресу послодавца. Лице за контакт: Богдан Трифуновић.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

11000 Београд, Македонска 5
тел. 062/9606-745
на одређено време
3 извршиоца

привремени и повремени послови
50 извршилаца

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Телефон за контакт:
064/1842144.

PAR-TEX NIŠ
18000 Ниш
e-mail: parteks2017@gmail.com

Продавац у малопродајном објекту
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на
фискалној каси; основно познавање рада на рачунару. Телефони за контакт: 069/4038388 и 063/403838. Рок за пријаву:
19.08.2018. године.

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

Трговина и услуге

ДИС ТОДОРОВИЋ ДОО

37215 Ражањ, Светог Саве 4
тел. 037/841-006
e-mail: office@distodorovic.rs

Комерцијалиста

за рад у Нишу, Алексинцу, Ражњу
и Крушевцу
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; радно искуство:12 месеци; знање рада на рачунару;
возачка дозвола Б категорије; CV. Рок за пријаву: 31.08.2018.
године.

“ТАШНЕ МИСТРАЛ”

Касир

на одређено време
2 извршиоца
Опис послова: утврђивање новчаног стања у каси на почетку
радног дана; рад на каси, наплата продатих услуга и робе
од купаца; провера промета на крају смене; упоређивање
промета са стањем у каси; вођење евиденције о дневном
промету; комуникација са купцима у складу са планом комуникације; услуживање свих купаца; пружање информације
купцу у складу са делокругом свог посла.
УСЛОВИ: III-IVстепен стручне спреме; економски техничар;
трговац; знање рада на рачунару; знање енглеског језика
средњи ниво; без обзира на радно искуство.

Продавац

18000 Ниш, Димитрија Лека 40
e-mail: tasnemistral@gmail.com

на одређено време
2 извршиоца

Радник у производњи

Опис послова: познавање свих услова и случајева који
морају бити испуњени да би се добио поклон из Gift shop
- а; вођење евиденције о стању робе; дневно подношење
извештаја о поклоњеној роби непосредном руководиоцу и
рачуновођи; поручивање и пријем робе; вођење свих евиденција, сачињавање документације за робу,извештаја,
вођење пореских евиденција и свих других докумената
по Закону; подршка у имплементацији свих маркетиншких и комуникационих стратегија и акција; вођење рачуна о хигијени и решавање текућих хигијенских проблема
;материјално задужење и одговорност за робу у Gift shop-у;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца
и вишег менаџмента.

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно познавање
кројења и шивења. Рок за пријаву: 31.08.2018. године. Телефон за контакт: 060/3562710.

RADICON DOO
18000 Ниш
e-mail: miliradic@gmail.com

Радник на машини за вез
УСЛОВИ: средња стручна спрема текстине струке, пробни
рад 1 месец. Рок за пријаву: 31.08.2018. године. Телефон за
контакт: 063/715-826.

„ХЛЕБ И КИФЛЕ“ ДОО БЕОГРАД
Београд - Стари град
Жоржа Клемансона 19
тел. 064/6857-845

Продавац у пекари
за рад у Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме;
рад у сменама, обезбеђен превоз; без обзира на радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву 24.08.2018.

IMEX CITY DOO
11000 Београд, Црнотравска 7-9
тел. 062/361-845

Оперативни менаџер забавног парка
на одређено време
2 извршиоца

Опис послова: организује, координира и контролише текуће
послове у хали за коју је надлежан, планирање послова и
активности, на дневном, недељном и месечном нивоу, у
договору са вишим менаџментом, имплементација планираних радних активности, контролише и координира рад касира, аниматора и гифтшопера у хали за коју је надлежан и
сваку неправилност дужан је да пријави вишем менаџменту, води евиденцију о присуству запослених на раду, води
рачуна да сва опрема и машине чија тачност и функционалност мора бити оверена од овлашћених установа буду
евидентирана и редовно и на време контролисана и маркирана у сарадњи са референтом за безбедност и заштиту
од пожара, одговоран је за беспрекорно спровођење безбедоносних процедура приликом употребе опреме, машина
и справа за забаву у хали за коју је надлежан, периодично
врши статистичку обраду свих података извршене контроле
и продаје усуга и на основу њих подноси извештај вишем
менаџменту и по потреби даје предлоге корективних мера,
учествује у креирању и импементацији комуникационе стртедије са корисницима услуга, остварује комуникацију и гради односе са корисницима услуга и посетиоцима објекта у
циљу изградње дугорочне лојалности потрошача, крајњим
потрошачима пружа све неопходне информације у складу са
комуникационим планом, контролише и прати рад службе за
одржавање хигијене у хали за коју је надлежан.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипл. економиста;
дипл. правник; дипл. професор спорта и физичког васпитања; знање рада на рачунару; знање енглеског језика
средњи ниво; без обзира на радно искуство.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; економски техничар;
трговац; знање рада на рачунару; знање енглеског језика
средњи ниво; без обзира на радно искуство.

Конобар-бармен

на одређено време
4 извршиоца
Опис посла: примање поруџбине од госта; извршење наруџбине; постављање столова; поспремање столова након
употребе; испостављање рачуна; наплата услуга пријем и
поручивање робе; решавање текућих хигијенских проблема
у кафићу; обавља и друге послове по налогу руководиоца и
вишег менаџмента.
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару; знање енглеског језика средњи ниво; без обзира на
радно искуство.

Инфопулт оператер
на одређено време
4 извршиоца

Опис посла: писмена и усмена комуникација са посетиоцима објектаи корисницима услуга; давање свих потребних
информација о објекту и услугама,писмено и усмено; обрада писмених и усмених рекламација; вођење евиденције
о рекламацијама и периодично састављање извештаја о
рекламацијама; информисање корисника услуга о новим
маркетиншким акцијама и погодностима у току; познавање и комуницирање безбедоносних процедура приликом
коришћења и употребе опреме и реквизита за забаву и игру
у хали у којој су распоређени; вођење рачуна о књизи утисака; уношење података о кориснику у базу података,приликом издавања корисничких картица; издавање корисничке
картице крајњем кориснику; анкетирање корисника за потребе повремених маркетиншких истраживања.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика средњи ниво; без обзира на радно
искуство.

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
Опис посла: играње са децом и анимација деце контролише
и координира рад аниматора са децом и даје смернице аниматорима за рад са децом; у договору са вишим менаџментом осмишљава и спроводи нове начине играњаи анимације
деце; давање свих неопходних информација корисницима
услуга; спровођење маркетиншких и комуникационих стратегија и акција, кроз комуникацију са корисницима услуга у
циљу изградње задовољства потрошача према упутствима
вишег менаџмента; познавање и спровођење безбедоносних процедура приликом коришћења и употребе опреме и
реквизита за забаву и игру; праћење хигијенских услова у
простору за који је надлежан,као и решавање тренутних и
ситуационих хигијенских проблема; обављање других послова по налогу непосредног руководиоца и вишег менаџмента.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; знање рада на рачунару; знање енглеског језика средњи ниво; без обзира на
радно искуство.

Аниматор

на одређено време
15 извршилаца
Опис посла: играње са децом и анимација деце; анимација
и комуникација са свим корисницима услуга и посетилаца
објекта; вођење рачуна о безбедности и здрављу деце за
време боравка у објекту; давање свих неопходних информација корисницима услуга; спровођење маркетиншких и
комуникационих стратегија и акција, кроз комуникацију са
корисницима услуга у циљу изградње задовољства потрошача према упутствима вишег менаџмента; познавање и спровођење безбедоносних процедура приликом коришћења и
употребе опреме и реквизита за забаву и игру у хали у којој
су распоређени; праћење хигијенских услова у хали за коју
су распоређени, као и решавање тренутних и ситуационих
хигијенских проблема; обављање других послова по налогу
непосредног руководиоца и вишег менаџмента.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика средњи ниво; без обзира на радно
искуство.

Руководилац службе одржавања и
референт заштите од пожара
на одређено време

Опис посла: организује посао у сектору одржавања,свакодневне рутинске контроле исправности опреме у халама,укључује опрему и пушта је у рад,искључује опрему,спроводи редован сервис опреме у халама,у случају квара је
дужан да га дијагностикује,обавља ситне поправке за коју је
обучен, у сарадњи са менаџером општих послова набавља
резервне делове; води магацин резервних делова,материјално одговоран за робу у магацину резервних делова;
саставља извештаје и води евиденцију о извршеним поправкама и заменама резервних делова; познаје електрична
постројења у халама; сарађује са надлежним инспекцијским органима и прати увођење нових прописа из области
заштите од пожара; контролише и координира рад техничара службе одржавања и заштите од пожара; сарађује са
агенцијом лиценцираном за безбедност и здравље на раду
и заштиту животне средине; сарадња и комуникација са
закуподавцем по питањима из делокруга свог радног места; спроводи и унапређује стање заштите од пожара; стара
се о спровођењу превентивних мера ЗОП-а утврђених правилником; организује отклањане утврђених недостатака из
области ЗОП-а; врши обуку запослених из области заштите
од пожара; набавља и врши распоред ватрогасних справа
и опреме; израђује нормативна акта правилнике и планове; ангажује овлашћена предузећа за послове испитивања
и сервисирање противпожарних справа и опреме и друга
испитивања из области заштите од пожара; води прописане
евиденције из области заштите од пожара.
УСЛОВИ:VII степен стручне спреме; положен стручни испит
за обављање послова заштите од пожара; знање рада на
рачунару; знање енглеског језика средњи ниво; без обзира
на радно искуство.

Техничар службе одржавања и заштите
од пожара
на одређено време

Опис посла: обавља послове техничке подршке и одговоран
је руководиоцу службе одржавања; задужен за одржавање
и функционисање рачунарске опреме и ИТ опреме Друштва (рачунара, телефона); свакодневне рутинске контроле
исправности опреме у халама; укључује и искључује опрему
у халама; обавља послове редовног одржавања и сервисирања опреме у халама; у случају квара дужан је да обавести руководиоца службе одржавања; у случају квара обавља
ситне поправке и поправке за које је обучен по налагу руководиоца одржавања; познаје опрему и машине, начин функционисања, као и електронско постројење хала; спроводи и
унапређује стање заштите од пожара; стара се о спровођењу
превентивних мера ЗОП-а утврђених правилником; организује отклањане утврђених недостатака из области ЗОП-а.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; електротехничар,
машински техничар; положен испит за против пожарну
заштиту- ППЗ; знање рада на рачунару; знање енглеског
језика средњи ниво; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: кандидати пријаву и CV могу да доставе на e-mail:
hr@imexcity.rs. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

Посао се не чека,
посао се тражи
01.08.2018. | Број 788-789 |
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Спремач - спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице ДЗ
(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 ДЗ поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

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

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидати
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; извод из
матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних
(ако је извршена промена презимена; диплому о завршеној
школи наведеној у условима за заснивање радног односа и
сва четири сведочанства; потврду о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице; извод са евиденције
Националне службе за запошљавање; лиценцу или решење
о упису у комору. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин
или послати на горенаведену адресу у затвореној коверти
са назнаком “Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа. Рок за подношенеј пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ “Послови”. Оглас је објављен и на wеб сајту Министарства здравља.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на
телефон 035/8155-101.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Медицинска сестра - техничар

за потребе медицинског сектора, на одређено
време до повратка привремено одсутне
запослене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера,
медицински техничар; положен стручни испит. Уз пријаву
на оглас потребно је доставити следећа документа: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, доказ
о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта
или боравишта у време вакцинације). Уколико кандидат не
доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио
законом и подзаконским актима прописане вакцине.
Опис посла: На основу терапијског листа самостално врши
апликацију разних физикалних агенаса кроз електро, термо
и фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу. Дужан је да предузме све потребне мере обезбеђења
пацијената од евентуалних оштећења. Води евиденцију о
временском распореду терапија, даје потребна упутства
пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи
исте. Врши припрему апарата и агенаса за апликацију и код
евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Врши послове медицинске сестре у специјалистичкој
односно амбуланти. Води здравствену документацију у вези
пријема и отпуста пацијената на стационарно и амбулантно
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лечење. Припрема потребан завојни материјал за интервенције. Дели медикаментозну терапију на основу налога лекара
или по упутству из терапијског картона. Помаже лекару при
интервенцијама. За средства са којима ради и рукује лично
је одговоран. Учествује у перманентном одржавању здравствене заштите пацијената - сменски рад, дежурство. Спроводи здравствену негу на одељењима. Учествује у примању
здравствене документације ради резервације и смештаја
пацијената на стационар и амбулантно лечење. Учествује у
резервацији смештаја на стационару. Врше заказивање временског распореда за лекаре за пријем, контролу и отпуст
пацијената, као и за специјалистичке прегледе (интерниста,
деxа). За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.
ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши најкасније
до 12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављати на горенаведену адресу са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове медицинске сестре - техничара”.

копија радне књижице или потврда послодавца); фотокопија
личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта
поседује чип); биографију, са адресом и контакт телефоном.
Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци,
а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису
у складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-772

Доктор медицине или специјалиста
одговарајуће гране медицине

на одређено време од 6 месеци, на Клиници
за кардиохирургију

Доктор медицине или специјалиста
одговарајуће гране медицине

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

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

Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234
факс: 013/741-166

Доктор медицине или специјалиста
одговарајуће гране медицине

Социјални радник

на одређено време, најдуже до 3 месеца, због
повећаног обима
УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер 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.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са
кратком биографијом: фотокопију дипломе стеченом образовању, фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско
уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Виша медицинска сестра - техничар у
интензивној терапији
пробни рад 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска школа, општег или хируршког смера; положен стручни испит;
најмање годину дана радног искуства у струци; пожељно
је претходно радно искуство у здравственим установама на
истим или сличним пословима.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа општи смер; положен стручни испит; пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или
сличним пословима.

Медицинска сестра - инструментарка

на одређено време, од 6 месеци на Клиници
за кардиологију

Доктор медицине или специјалиста
одговарајуће гране медицине

на одређено време од 6 месеци, на Клиници
за анестезију и интензивно лечење
УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме, медицински
факултет, положен стручни и специјалистички испит. Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију
радне књижице или други доказ о радном стажу; уверење
о држављанству; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију положеног специјалистичког испита.
Описи послова за наведена 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. Предност ће имати
кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравстевене заштите. Кандидати подносе једну
пријаву и оверена документа за радна места за која конкуришу. 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
запшљавање” 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 и сарадника као и лекарско
уверење о здравственој способности у складу са позитивним
прописима. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс
неће бити узете у разматрање.

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

пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - општи или хируршког смера; положен стручни испит;
пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним пословима.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, фармацеутски факултет;
положен стручни испит; лиценца надлежне коморе; познавање рада на рачунару; знање страног језика.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе и:
оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи (са просечном оценом); оверени препис или
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фото-

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема, економски факултет; радно
искуство у струци минимум 2 године на економско финансијским пословима (планирање, финансије, рачуноводство)
у здравственим установама из Плана мреже здравствених
установа; знање рада на рачунару.

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

Медицина

Логопед
УСЛОВИ: висока стручна спрема, дефектолошки факултет,
Одсек за логопедију; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; радно искуство у струци минимум 1 година; искуство у раду са полупокретним, непокретним неуролошким пацијентима - децом од 0 до 18 година старости.

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
УСЛОВИ: основне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године/на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару; положен
стручни испит из области противпожарне заштите.

Техничар одржавања одеће - перач веша
УСЛОВИ: средња школа, КВ; радно искуство на пословима у
вешерају је предност.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл адресом и
неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на наведену
адресу - Правна служба, са назнаком „Пријава за оглас”
са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање као последњег
дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће
се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ БЕОГРАД
11030 Београд, Требевићка 16

Координатор програмских активности
Опис посла: уговарање продаје услуга; праћење реализације послова чије је уговарање припремио (организација
извођења у складу са уговорним обавезама, евиденција,
фактурисање, наплата и сл); учествовање у пословима
мониторинга и сузбијања штетних организама; контрола
квалитета услуга (анализом документације и непосредно на
терену); припрема курсеве медицинске едукације; координација послова континуиране едукације; планирање, организовање и праћење спровођења интерне стручне обуке и
провере знања и обучености за рад са отровима у области
ДДД услуга и рада коморе за стерилизацију.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит, поседовање лиценце и најмање
шест месеци искуства у наведеном занимању. Уз пријаву се
подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце).

Истраживач
4 извршиоца

Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности
биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени; израда програма из области контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести; припремање програма,
пројеката и оперативних планове из домена програмских
активности и учествовање у уговарању програмских активности; учествује у пословима мониторинга ДДД послова у
програмским активностима; организација и координација
извођења програмских активности у складу са уговорним
обавезама; истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова; контрола
квалитета услуга (анализом документације и непосредно
на терену). Уз пријаву се подноси биографија и докази о
испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама
(фотокопија дипломе о стеченом образовању и фотокопија
возачке дозволе).
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, биолошки
факултет; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, биолошки факултет; положен
возачки испит за управљање моторним возилом Б категорије

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријаве са траженим прилозима се достављају на
адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд,
Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу
провери знања из области ДДД послова. Кандидат који буде
изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII степен; најмање 6
месеци радног искуства на пословима дипломираног правника. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о
завршеном правном факултету, уверење о држављанству,
верење суда да се против канидата 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
“ОЗРЕН” СОКОБАЊА

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

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време ради
замене радника на боловању
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказ о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на
горенаведену адресу, са напоменом “Пријава на оглас за спемача“ или лично у просторијама болнице.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Оглас објављен 18.07.2018. године у публикацији
“Послови“ број 786-787, поништава се у целости.

току школовања, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од
30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве са напоменом „За радно место“ доставити
поштом или личном доставом у писарницу ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге

на одређено време, због повећаног обима
посла а најдуже до 24 месеца, за рад у
Служби за обављање заједничких послова
Одсек техничких послова
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.

Возач санитетског возила

на одређено време, због повећаног обима
посла а најдуже до 24 месеца, за рад у
Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије.
Скраћено радно време.
ОСТАЛО: кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију
дипломе или завршеном средњем (за возача) односно основном образовању (за спремачицу), фотокопију важеће возачке дозволе (за возача), лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености
услова за заснивање радног односа подносе се у неовереним
копијама. Пријаве 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, са назнаком „Пријава
за конкурс за радно место спремачице за рад у Служби за
обављање заједничких послова одсек техничких послова”,
односно „Пријава за конкурс за радно место возача за рад у
Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и
публикацији „Послови”, Националне службе за запошљавање. 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 035/573-186.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

24420 Кањижа, Народни парк бб

23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Референт за финансијскорачуноводствене послове - књиговођa

Медицинска сестра - техничар

за потребе немедицинског сектора, Одељењe
рачуноводствених и финансијских послова,
на одређено време од 2 године

Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају
припрему пацијената за преглед, асистирање лекару при
интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену, обављање патронажних посета, учествује
у обављању систематских прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГапарату,
вођење прописане медицинске документације и евиденција,
те израда потребних извештаја, по потреби и налогу лекара
узима узорке крви и урина и на терену.

Опис послова: врши формирање матичних података - датотеке материјалног књиговодства, робног књиговодства, књиговодствених основних средстава, ситног инвентара, преузима,
контира и књижи књиговодствене исправе везане са залихе
материјала (пријемнице, рачуне, издатнице, вишак, мањак,
расход), води књиговодство основних средстава, обрачунава
утрошак материјала, усаглашава аналитику и синтетику робног и материјалног књиговодства, врши комплетну обраду
података приликом набавке основних средстава и активирања, врши обрачун амортизације, израђује пописне листе
за пописне комисије, учествује у обради инвентарских листа. Одговоран је за квалитетно и благовремено извршавање
поверених задатака у складу са законом. Дужан је да прати
прописе из свог делокруга.

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер
општи, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б
категорије, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање
радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежно органа или решење о упису
у комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у

УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме; средње образовање у
трајању од четири године економског смера, економски техничар; знање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас потребно је доставити и следећа документа: биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег

01.08.2018. | Број 788-789 |

29

Медицина
профила, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - ДЗ
према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус
вакцинације, сматраће се да није примио законом и подзаконским актима прописане вакцине.
ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши најкасније
до 12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на
адресу: специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа,
Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове Референта за финансијско-рачуноводствене послове - књиговође”.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здраствену заштиту
одраслих, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до повратка
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена медицинска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце или
решење о упису у комору. Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
у струци; оверену фотокопију лиценце или решење о упису
у комору. Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњености услова у оригиналу
или у овереном препису, уверење о држављанству, доказ
да се против кандидата не води истрага и кривичи поступак. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Возач

на период до 6 месеци
Опис послова: обезбеђује исправно функционисање возног
парка, врши превоз мобилних екипа Завода и запослених по
потреби Службе, врши превоз крви, материјала и опреме,
учествује у утовару и истовару опреме за рад мобилне екипе,
води евиденцију о сервисирању и одржавању возила Завода,
обавља и друге послове који проистичу из послова возача, за
свој рад одговаран, начелнику службе и директору Завода.
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство на тим пословима (најмање три године
искуства у управљању возилом Б категорије); знање рада на
рачунару. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; фотокопију возачке дозволе Б категорије; фотокопију
извода из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте;
доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице; уверење суда да против
њих није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да ниду правоснажном судском
одлуком осуђиван за кривично дело. Предност имају кандидати са радним искуством на тим пословима. Кандидати са
којима буду обављени разговори ради евентуалног пријема
у радни однос су у обавези да послодавцу приликом доласка
на разговор донесу на увид оригинале горенаведених докумената. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног
односа достави лекарско уверење о способности за рад.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и на wеб сајту Министарства
здравља Републике Србије и wеб сајту Завода за трансфузију
крви Војводине. Пријаве се подносе путем поште на адресу:
Завод за трансфузију крви Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук
Вељкова 9а, са назнаком “За оглас” или непосредно управи
Завода за трансфузију крви Војводине сваког радног дана од
8 до 13 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.
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ДИЈАГНОСТИКА ЦЕНТАР
ПОЛИКЛИНИКА
21000 Нови Сад, Шафарикова 13
тел. 064/1152-659

Медицинска сестра
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен - медицински техничар; на одређено;
стручни испит за здравствене раднике; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву 23.08.2018.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства Јединства 135

1) Медицинска сестра - техничар

за рад на осталим болничким одељењима
у Служби за инфективне болести, на
одређено време, ради замене привремено
одсутне запослене, због дужег боловања, до
повратака запослене
Опис послова за радно место 1: планира и пружа услуге
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; обавља медицинске
мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике
и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира
лекару при интервенцијама; учествује упријему болесника,
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор,
медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања
медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из
области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос
података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности
на популарисању давалаштва крви и компонената крви;
врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем
плазме; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и
услова рада, препознају се горе наведена радна места.
УСЛОВИ за радно место 1: Поред општих услова предвиђених законом кандидат треба да има и: завршено средње
медицинско образовање - медицинска сестра-техничар;
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе
и оверену фотокопију лиценце.

2) Виши физиотерапеут

за рад у Служби физикалне медицине и
рехабилитације, на одређено време, ради
замене привремено одсутне запослене, због
дужег боловања, до повратка запослене

3) Виши физиотерапеут

за рад у Служби физикалне медицине и
рехабилитације, на одређено време, ради
замене привремено одсутне запослене, због
дужег боловања, до повратка запослене
Опис послова за радна места 2 и 3: спроводи самостално
терапеутске процедуре из области физикалне медицине и
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога
датог од стране лекара специјалисте за област физикалне
медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у вези хигијене
просторија за физикалну терапију, опреме, медицинске
одеће и сл.; спроводи континуирани надзор процеса статистичког извештавања; уводи у посао новопримљене раднике
и контролише обуку приправника; учи и мотивише пацијента
да се правилно служи помагалима; прати пацијентово стање
и напредак; прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања; подстиче и подучава
пацијента за самостално извођење вежби.

УСЛОВИ за радна места 2 и 3: Поред општих услова предвиђених законом кандидат треба да има и: завршено образовање на основним студијама првогстепена (основне
струковне/академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, 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; положен стучни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе за вишег физиотерапеута;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
извод из матичне књиге рођених - оригинал. Кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“МЕРКУР” - ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања
Булевар српских ратника 18

Доктор медицине
Опис послова: врши прегледе болесника са комплетном
лабораторијском обрадом, поставлањем дијагнозе, одрађивањем терапије и формирањем историје болести у електронској форми; спроводи лечење и рехабилитацију стационарних болесника применом балнео и медикаметозних
процедура и стара се о њиховом спровођењу преко контролних прегледа; спроводи здравствено васпитање болесника;
одговоран је за свој стручно-медицински рад и радну дисциплину извршилаца са којима ради; обавезан је да у раду
примењује мере и поступке прописане QMS-ом и ХАЦЦП системом; за свој рад одговоран је шефу стационара, начелнику
стационарне службе, помоћнику директора за медицинске
послове и директору Установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове односно да имају: завршен
медицински факултет - VII степен стручне спреме; положен
стручни испит и важеће одобрење за самостални рад (лиценца). Кандидати прилажу следећа документа: пријаву - молбу;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију одобрење за самостални рад (лиценца или
решење о упису у именик коморе); оверену фотокопију или
оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); доказе о радном искуству кандидата
(копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде послодаваца или сл.); потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Решењем директора биће формирана Комисија која ће након увида у приспелу
документацију пријављених кандидата исте рангирати на
основу обављеног разговора - интервјуа са њима. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не буду
присуствовали разговору са Комисијом за избор кандидата.
Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у
радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије
и то у року од 30 дана од дана објављивања истог у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе лично или путем препоручене поште на
адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију
“Меркур” - Врњачка Бања, ул. Булевар српских ратника бр.
18, 36210 Врњачка Бања - Зграда “Термоминералног купатила” - канцеларија број 2. Пријаве се достављају обавезно у затвореној коверти са назнаком “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место доктора медицине “.
На полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон, имејл адресу) кандидата. Рок
за подношење пријава је до 10.00 часова дана 10.08.2018.
године. Разговори са свим кандидатима који благовремено
поднесу пријаве одржаће се дана 10.08.2018. године у Згради “Термоминералног купатила” у Врњачкој Бањи - канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће Комисији дати на
увид важећу личну карту или други важећи документ којим
доказују идентитет) и то са почетком у 10.30 часова. О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник.
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима. 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. Одабрани
кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави
лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави
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Медицина
уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен,
а директор Установе ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају
Комисије. Овај је објављен на wеб страници Министарства
здравља Републике Србије, у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и на огласним таблама
Специјалне болнице. За све додатне информације контакт
особа је Божидар Вучковић, начелник Службе за правно и
економско финансијске послове, а телефони за контакт су:
036/515-515-0 (локали 40-15 или 40-24) или 036/515-513-2.
О спровођењу ове Одлуке стараће се помоћник директора за
медицинске послове, начелник Службе за правне и економско-финансијске послове и други непосредни руководиоци,
свако у оквиру своје надлежности и одговорности.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“РИБАРСКА БАЊА”
37205 Рибарска Бања

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер физиотерапеут,
IV степен стручне спреме, обављен приправнички стаж и
положен стручни испит, лиценца, минимум 1 година радног
искуства са тежим пацијентима. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном
и имејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, положеном стручном испиту, лиценце и доказ о
радном искуству.

Медицинска сестра техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен стручне
спреме, обављен приправнички стаж и положен стручни
испит, лиценца, минимум 1 година радног искуства са тешко
покретним и непокретним пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и имејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, положеном стручном испиту, лиценце
и доказ о радном искуству.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном докуметацијом достављају
се у затвореним ковертама на наведену адресу, Служба за
правне, кадровске и административне послове са назнаком
“Пријава на конкурс”, са навођењем радног места за које се
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Специјалној
болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање, и то најкасније до 14 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у
Специјалној болници за рехабилитацију после истека дана и
сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком
датума и сата када су примљене Специјалну болницу за
рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 012/327-985

Магистар фармације - медицински
биохемичар

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: предвиђен
систематизацијом послова установе, за послове са завршеним фармацеутским факултетом смер магистар фармације-медицински биохемичар.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи
са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,
уверење о држављанству, копију личне карте. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност
без ограничења за рад на радном месту за које је расписан
оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре
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пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података
за доношење одлуке о изборукандидата. 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. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове ОБ Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и
непотпуна документација неће бити узета у разматрање при
избору кандидата.

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

Сарадник за физичко васпитање и
рекреацију
на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII степен стручне спреме
(професор физичког васпитања); радно искуство у струци
од најмање 2 године. Кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: диплому о завршеном VII степену стручне
спреме (оригинал или оверена фотокопија); потврду послодавца о радном искуству (оригинал); кратку биографију. Пријаве
се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230
Сокобања, Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

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

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

Референт за јавне набавке

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање рада на рачунару. Пожељно је искуство у раду на наведеним пословима.
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; уколико кандидат поседује радно искуство на наведним пословима потребно је као доказ
приложити фотокопију радне књижице или други доказ о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски
уговори, потврда послодавца и сл.).

Доктор медицине

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања, за потребе
Одсека за образовну делатност и едукацију
запослених
УСЛОВИ: медицински факултет; завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика; лиценца. Приликом
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету; 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.); фотокопија лиценце; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о
волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико их
кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства. 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.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати 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 у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/66-42-831

Виша медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (на студијама првог степена,
основне или академсеке, по прописима до 10.9.2005. г. 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.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и
следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној
траженој школи; уверење о положеном траженом стручном
испиту; лиценцу издату од надлежног органа; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране у Служби
за помоћне и друге послове, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: Средње образовање, изузетно: основано образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места. Доставити: молбу за пријем и биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе или сведочанства
о завршеној основној школи и доказ о радном искуству на
тим пословима, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или
уверења издати на девојачко презиме).

2) Спремач - спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге

за рад у Заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: Основна школа, НК радник. Доставити: 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 сведочанства или уверења издати на
девојачко презиме).
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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 на горенаведену адресу, у затвореној
коверти на назнаком “За оглас” са називом и редним бројем
места за које се конкурише.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач у хитној медицинској помоћи
у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове односно да
имају: средње образовање, возачку дозволу Б категорије.
Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно
место се пријављују, кратку биографију са адресом и контак
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију возачке дозволе, изјаву да су
здравствено способни за послове за које подносе пријаву,
фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Спремачица у просторијама у којима се
пружају здравствене услуге
у Одсеку за одржавање хигијене објеката и
опреме

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове односно да имају основно образовање. Кандидати достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о основном образовању, изјаву да су
здравствено способни за послове за које подносе пријаву,
фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра техничар у
амбуланти

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обмина посла, за рад у Служби
опште медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове односно да
имају: завршену средњу медицинску школу општег смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву на оглас са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
за рад или решења о упису у Комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву, фотокопију
извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати
пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведени документ у остављаном року са њим се
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256
Оглас објављен 04.07.2018. године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: средње образовање из области медицине; IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар општег
смера са положеним стручним испитом; лиценца; возачка
дозвола Б категорије. 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; оверен препис
или фотокопију лиценце; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је кандидат активан
возач; биографију са адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом заснивања радног
односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: “Пријава на оглас број 7/2018”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 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. Изабрани кандидат који
ће засновати радни однос одлуком директора дужан је да
пре заснивања радног односа, а по пријему одлуке, достави
оверену документацију тражену огласом. 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.

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време до 12 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: гинеколошко-акушерска
сестра са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; 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. Изабрани
кандидат који ће засновати радни однос одлуком директора дужан је да пре заснивања радног односа, а по пријему
одлуке, достави оверену документацију тражену огласом.
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.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне неге и терапије
Службе за интензивну негу и терапију и
неонатологију на Клиници за педијатрију
на одређено време до повратка запослене
са порођајног одсуства и одсуства ради неге
детета а најкасније до 15.08.2019. године
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника;
спроводи терапију према налогу лекара; прати болесника на
дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга
а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском
раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу,
главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за патологију одојчета Службе за
одојче и мало дете на Клиници за педијатрију,
на одређено време до повратка запослене
са порођајног одсуства и одсуства ради неге
детета а најкасније до 08.11.2018. године
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 у сменском
раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу,
главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

Одељења за пријем и збрињавање ургентних
стања Службе за пријем и збрињавање
болесника Поликлинике Клинике за
педијатрију, на одређено време до повратка
запослене са порођајног одсуства и одсуства
ради неге детета а најкасније до 09.02.2019.
године
Опис посла: брине се о пријему болесника; даје терапију и
прати болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца;
учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је начелнику Одељења.
УСЛОВИ: да кандидат поседује средњу стручну спрему IV
степен - завршену средњу медицинску школу, педијатријски
или општи смер; положен стручни испит; лиценцу за рад. Уз
пријаву подноти у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у
именик коморе; фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко
презиме); уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не
старије од 6 месеци, кратку биографију (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 пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања). Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком „Пријава на оглас за пријем четири медицинске сестре
(назначити Одељење и радно место за које се конкурише)“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”

21000 Нови сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу дневних болница у Служби
за пријем и збрињавање болесника у
Поликлиници на Клиници за дечју хирургију,
на одређено време до повратка запослене са
боловања дужег од 30 дана.
Опис посла: спроводи негу болесника; прати болесника на
дијагностицке претраге; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у
сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

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

Кувар

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у сервису за
исхрану болесника
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема. 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 школовању, фото-
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копију/очитану личну карту, ако поседује радно искуство,
потребно је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава
на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-519

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: 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 медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце (условно решење о упису у именик Лекарске коморе). Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре
закључења уговора о раду мора доставити доказ о здравственој способности. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама преко писарнице ДЗ Смедерево, или путем поште на горенаведену адресу,
уз напомену “Пријава на оглас за доктора медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар приправник
- волонтер
на период од 6 месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити пријаву на оглас са кратком биографијом и фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. 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
ради обављања приправничко-волонтерског стажа за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Гинеколошко-акушерска сестра
техничар приправник - волонтер

на период од 6 месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа гинеколошко-акушерског смера. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити пријаву на оглас са
кратком биографијом и фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила. 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 ради обављања приправничко-волонтерског
стажа за послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

Педијатријска сестра техничар
приправник - волонтер

на период од 6 месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршлаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа педијатријског смера. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити пријаву на оглас са кратком
биографијом и фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. 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
ради обављања приправничко-волонтерског стажа за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лабораторијски техничар приправник волонтер
на период од 6 месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа лабораторијског смера. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити пријаву на оглас са кратком
биографијом и фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. 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
ради обављања приправничко-волонтерског стажа за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Физиотерапеутски техничар приправник
- волонтер
на период од 6 месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа, смер физиотерапеут. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити пријаву на оглас са кратком
биографијом и фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. 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
ради обављања приправничко-волонтерског стажа за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње болести, на
одређено време до 6 месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
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
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење 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)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију на
одређено време до 6 месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
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
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење 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)“.

Доктор медицине

за потребе Одсека за нефрологију са дневном
болницом за перитонеалну дијализу и
хемодијализу Службе за унутрашње болести,
на одређено време у трајању до 6 месеци
ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
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
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење 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)“.

Доктор медицине

за потребе Службе хирургије, на одређено
време до 6 месеци ради обезбеђења услова
у погледу кадра за обављање здравствене
делатности
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
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење 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)“.

Виша медицинска сестра техничар

за потребе Службе за педијатрију са
педијатријским одељењем и спец.
кабинетима, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа општег смера или IV степен стручне спреме,
завршена медицинска школа општег смера; 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; уверење 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)“.

Виша медицинска сестра техничар

за потребе Одсека онкологије са дневном
болницом Службе за продужено лечење
и негу, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа општег смера или IV степен стручне спреме,
завршена медицинска школа општег смера; 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; уверење 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)“.

Медицинска сестра техничар

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време до 6 месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; 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;
уверење 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)“.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека за нефрологију са
дневном болницом за перитонеалну дијализу
и хемодијализу Службе за унутрашње
болести, на одређено време до 6 месеци
ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; 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;
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уверење 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)“.

прилажу следећу документацију: оверену копију дипломе о
завршеном факултету; уверење о положеном стручно испиту; извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

Медицинска сестра техничар

за рад у Здравственом центру Зајечар и
Општој болници
2 извршиоца

за потребе Службе за унутрашње болести, на
одређено време до 6 месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; 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;
уверење 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)“.

Гинеколошко-акушерска сестра
техничар

за потребе Службе за гинекологију и
акушерство, на одређено време до 6 месеци
ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа гинеколошко-акушерског смера; 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; уверење 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)“.

Лабораторијски техничар

за потребе Одељења за клиничко-биохемијску
дијагностику, на одређено време до 6 месеци
ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер лабораторијски техничар; положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење
о положеном стручном испиту. 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)“.

Сервирка

за потребе Одељења за припрему и
дистрибуцију хране, на одређено време до
6 месеци ради обезбеђења услова у погледу
кадра за обављање здравствене делатности
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом;
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; 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)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа и положен стручни испит. Уз молбу кандидати прилажу следећу документацију: оверену копију дипломе о
завршеној средњој школи; уверење о положеном стручно
испиту; извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографија. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које заснива радни однос.
ОСТАЛО: Молбе се достављају Служби за опште и правне
послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

11000 Београд, Бојанска 16/IV
тел. 011/ 6430-717

Водитељ случаја у центру за социјални
рад

место рада Центар за социјални рад у Голубцу

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет (VII степен) и
положен стручни испит. Уз пријаву на конкурс доставити и:
CV (радну биографију), диплому о завршеном факултету и
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оврена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија), уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, и да није против
кандидата покренута истрага или претходни поступак. Кандидти могу доставити и препоруке претходних послодаваца,
сертификате, лиценце, уверења и сл. о додатним обукама и
усваршавањима и сл. Рок за подношење пријаве је 30 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати у затвореној
коверти, са назнаком :“За конкурс“, на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Дипломирани дефектолог

на одређено време од 3 месеца по основу
замене привремено одсутног радника
УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер соматопед; потребно радно искуство 12 месеци у установама здравствене
заштите секундарног или терцијалног нивоа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз биографију се подносе
фотокопије: диплома о завршеној школи, извод из матичне
књиге рођених, доказ о радном искуству ( уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове на које се прима, потврда да се против лица не води
судски поступак као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са потпуном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну
неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

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

Медицинска сестра техничар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - завршен медицински
факултет и положен стручни испит. Уз молбу кандидати

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - 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

| Број 788-789 | 01.08.2018.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
И ГОЛУБАЦ
12220 Велико Градиште, Сарајевска 2
тел. 012/662-955

Доктор медицине
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АПОТЕКА „БЕОГРАД“

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до њеног повратка на рад,
за рад у ОЈ анестезија са реаниматологијом

за рад у у Здравственом центру Зајечар и
Одсеку дечије хирургије

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 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, улица Кнез Михаилова број 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.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима до 10.09.2005. године, дипломирани социјални радник; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у државним
органима, за које је изречена казна затвора од 6 месеци
или дуже; најмање једна година радног искуства на основним стручним пословима у социјалној заштити; лиценца за
обављање основних стручних послова у социјалној заштити; знање рада на рачунару. Докази који се прилажу уз
пријаву на оглас: потписана пријава са радном биографијом;
оверена копија дипломе; уверење о претходном радном
искуству у струци; оверена копија лиценце за обављање
основних стручних послова у социјалној заштити; уверење
о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима за које је изречена казна затвора у трајању
од шест месеци или дуже. Пријаву и тражену документацију
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
адресу: Центар за социјални рад општина Велико Градиште
и Голубац, 12220 Велико Градиште, Сарајевска 2, са назнаком „Пријава на оглас”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-203

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом, треба да испуњава следеће услове: да има 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 пед година радног искуства у струци; да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за
дела која га чине неподобним за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити уверење о
држављанству (оригинал или оверену копију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о неосуђиваности и да се против кандидата не води
кривични поступак за дела која га чине неподобним за рад
у државним органима, (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци); лекарско уверење о општој здравственој способности; потврду о радном стажу, најмање пет година радног искуства у струци, преглед кретања у струци са
биографским подацима и доказ о стручним способностима.
Кандидат уз пријаву на конкурс доставља и програм рада
за мандатни период који разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за именовање директора. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР “ЖИВЕТИ
УСПРАВНО”
21000 Нови Сад, Јеврејска 20
тел. 021/424-291, 063/1644-070

Персонални асистент

на одређено време 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1; VI/2; VI/1; V; IV или III степен стручне спреме; небитно радно искуство; основна информетичка обука;
обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени
телефон. Рок за пријаву 25.08.2018.

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
“СОМБОР” ДОО
25000 Сомбор
Венац Војводе Радомира Путника 1
тел. 025/515-0161

Технолог пољопривредне механизације
на одређено време

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

УСЛОВИ: VII - IV степен стручне спреме пољопривредне
струке у наведеном занимању; основно знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама, теренски
рад, обезбеђен превоз. Слање пријава на e-mail: office@abp.
rs. Оглас је отворен до попуне радног места.

Медицинска сестра

“AGROWORLD” D.O.O.
ОГРАНАК МОЛ

Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663
на одређено време, уз могућност продужења
уговора
УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство,
положен стручни испит.

Болничар - неговатељица

24435 Мол, 8. октобра 11
тел. 063/888-9993
e-mail: agroworld.mol@gmail.com

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

Руководилац производње печурака

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Обезбеђен смештај.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани
инжењер пољопривреде; познавање рада на рачунару и
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу да
се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: Милица Биоленчек.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просторијама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванинституционалној
заштити. У просторијама Геронтолошког центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционална заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно радно време од
понедељка до петка, а суботом 4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за запослене, 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.

место рада: Мол

ОСТАЛО: По потреби је обезбеђен и стан. Оглас је отворен
до попуне. Кандидати радне биографије могу доставити на
горенаведену адресу, имејл адресу или се информисати на
телефон број 063/888-9993.

САИ ХУА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ТР И УСЛУГЕ ДОО
26000 Панчево, Раваничка 1
тел: 062/8898-128
e-mail: office@promenter.rs

Административни радник

на пољопривредном газдинству
УСЛОВИ: од III - VII/1 степена стручне спреме, знање енглеског језика на средњем нивоу, пожељно радно искуство. Контакт особа је Миљановић Зора. Трајање конкурса је до попуне места.

Радник за физичке послове на имању
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, пожељно је
поседовање возачке дозволе Б категорије. Рад се обавља у
сменама уз обезбеђен превоз, а чине га кошење травнатих
површина и помагање у постављању пластеника. Особа за
контакт је Зора Миљановић.

Ветерина
„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.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“АЛЕКСАНДРОВАЦ” ДОО
37230 Александровац, Крушевачка 15
тел. 037/3751-144
e-mail: vsaleksandrovac@gmail.com

Ветеринар
УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама.
Пријаве слати имејлом, телефоном или лично. Контакт особа Добросав Марковић тел. 062/553-558. Трајање огласа до
попуне.

Индустрија и грађевинарство
BRUSNIK ENERGY Д.О.О. БЕОГРАД
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОДАЈУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА
Београд, Булевар Деспота Стефана 12

Грађевински инжењер / техничар

место рада Ариље, на одређено време 15
месеци, са могућношћу заснивања радног
односа на неодређено
Послодавцу потребан одговорни представник инвеститора
за време градње, који би после био запослен као управљач
мини хидроцентрале - из Ивањице, Пожеге, Ариља,Чачка,
Краљева, Ужица
УСЛОВИ: средња школа/факултет (средња грађевинска
школа; средња техничка школа; грађевински факултет);
радно искуство у занимању више од 2 године; возачка дозвола Б категорије; енглески језик: А1 - основни; рад на рачунару: MS Office пакет, Интернет, AutoCAD.
ОСТАЛО: кандидати могу свој CV и пријаву доставити у електронској форми на e-mail: valentina.nastasic@gmail.com Рок
важења огласа: 60 дана од дана објаве.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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БОБАН МИЛИЋ ПР
ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА

Руковалац грађевинских машина булдожериста

Армирач

11000 Београд, Звездара, Ладно брдо 10
тел. 061/2760-280

привремени и повремени послови, место рада
Костолац, Лазаревац - Колубара
2 извршиоца

Тесар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство: 3 године.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме; радно искуство:
небитно. Теренки рад, радно место са повећаним ризиком.

ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Трајање конкурса: до 25.08.2018. године. Потребно је
да кандидати јаве на телефон 064/830-7921, контакт особа
Драган Прокић.

4 извршиоца

Нудимо: обезбеђен превоз, обезбеђену исхрану, месечна
нето зараду 65.000,00 дин.

Помоћни радник на градилишту
4 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме; радно искуство:
небитно. Рад ван просторија послодавца, радно место са
повећаним ризиком.
Нудимо: обезбеђен превоз, обезбеђену исхрану, месечна нето
зараду 45.000,00 дин.

„АНТИКОР“ ДОО

Хидроизолатери

„ШИНВОЗ” ДОО ЗРЕЊАНИН

на одређено време
5 извршилаца

Зрењанин, Београдска бб

Електричар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен, електроинсталатер; IV степен, било који
смер; радно искуство 5 година. Слање пријава на имејл адресу: smarjanovic@sinvoz.rs конкурс траје до 17.08.2018.

ДОО “ТРЕНЧ”
23000 Зрењанин, Житни трг
П.Ц. Мала Варош

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.

Београд - Земун, Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219

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

на одређено време
5 извршилаца

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

„MODULOR“ DOO

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

ОСТАЛО: Кандидати могу да конкуришу позивањем на телефон 061/27-60-280, контакт особа је Бобан Милић. Рок за
пријављивање на конкурс је 30 радних дана.

5 извршилаца

Зидар

за рад у Сремској Митровици, на одређено
време од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар

Металофарбар

за рад у Сремској Митровици, на одређено
време од 12 месеци
10 извршилаца

Помоћни грађевински радници

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

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.

Армирач

за рад у Сремској Митровици, на одређено
време од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Зидар

Тесар

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

УСЛОВИ: III степен тесар; радно искуство: 3 године. Јављање
кандидата на телефоне 023/525-688 или 064/841-8363.

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

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

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

за рад у Суботици, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

на одређено време
5 извршилаца

Електромонтер

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар

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

на одређено време

“ЛУКАЗ ГРАДЊА” Д.О.О.
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1

Армирач

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно искуство:
3 месеца. Трајање конкурса: 24.08.2018. Потребно је да кандидати пријаве шаљу имејлом на: lukazgradnjadoo@gmail.
com или да се јаве на телефон 060/444-6095.

ХИДРОТЕХНИКА - ХИДРОЕНЕРГЕТИКА
А.Д
Београд, Трише Кацлеровића 27 Л
e-mail: zbradic.ht@gmail.com

Багериста

5 извршилаца

Грађевински техничар
5 извршилаца

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

Тесар

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

Керамичар

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

Возач камиона и дампера

10 извршилаца

Електрозаваривач

привремени и повремени послови, место рада
Костолац, Лазаревац - Колубара
6 извршилаца

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

Аутоелектричар

10 извршилаца

Зидар

привремени и повремени послови, место рада
Костолац, Лазаревац - Колубара
2 извршиоца

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

Механичар

5 извршилаца
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Тесар

Помоћни грађевински радник

за рад у Суботици, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован
радник.

Зидар

за рад у Београду, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар

привремени и повремени послови, место рада
Костолац, Лазаревац - Колубара
2 извршиоца

привремени и повремени послови, место рада
Костолац, Лазаревац - Колубара
2 извршиоца

за рад у Суботици, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

Лимар

за рад у Београду, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник

за рад у Београду, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован
радник.

Moлер

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

за рад у Београду на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца
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УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон особи за
контакт - Марија Алексић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД
Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88
е-mail: m.nikolic@energovg.rs

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

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

Краниста торањског крана

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно искуство:
пожељно (није обавезно).
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: Милка Николић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД
Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88
е-mail: m.nikolic@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)
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);

Бесплатна публикација о запошљавању

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: Милка Николић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС
КИКИНДА

Одговорни руководилац радова или
помоћник одговорног руководиоца
радова

место рада: Крушевац, на одређено време
2 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
машинства.

Одговорни руководилац радова или
помоћник одговорног руководиоца
радова

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

место рада: Крушевац, на одређено време
2 године
2 извршиоца

Интерни ревизор

Одговорни руководилац радова или
помоћник одговорног руководиоца
радова

на одређено време

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

„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.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И
ПРОМЕТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА БЛАЦЕ
Блаце, Краља Петра Првог 153
e-mail: jelena.burlica@telekomunikacija.rs
тел. 037/481-151

Професионални возач теретног моторног
возила
место рада: градилишта на територији
Републике Србије, на одређено време 2
године
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године радног
искуства у управљању тешким теретним возилима; возачка
дозвола Б, Ц, Е категорије.

Руковаоц грађевинских машина

место рада: Крушевац, на одређено време
2 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
геодезије.
ОСТАЛО: без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б
категорије, енглески језик (почетни ниво); пожељно: поседовање лиценце. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем
поште на адресу послодавца или на назначен e-mail. Лице за
контакт: Јелена Бурлица Марковић.

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ“ ДОО, БЛАЦЕ
Блаце, Краља Петра Првог 153
тел. 037/481-151
e-mail: jelena.burlica@telekomunikacija.com

Монтери ТФ инсталација за бакарне и
оптичке системе
место рада: градилишта на територији
Републике Србије, на одређено време 2
године
3 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
профил; без обзира на радно искуство; возачка дозвола
Б категорије. Теренски рад, обезбеђен превоз и смештај.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона или да биографије
доставе путем поште на адресу послодавца или на назначен
e-mail. Лице за контакт: Јелена Бурлица Марковић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб
тел. 063/680-860
e-mail: posao@cipprokuplje.rs

Maшински инжењер

за рад у Београду, на одређено време
2 извршиоца

место рада: градилишта на територији
Републике Србије, на одређено време 2
године
5 извршилаца

Maшински инжењер - конструктор

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године радног
искуства на пословима руковаоца грађевинских машина;
пожељно уверење за оспособљеност за руковање грађевинском машином (није услов); пожељна возачка дозвола Б
категорије (није услов).

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; радно искуство:
небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне
биографије на имејл адресу послодавца, лице за контакт:
Александар Милановић.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај; обезбеђен превоз - од смештаја
до градилишта. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне
радног места Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, имејла, или да се јаве на телефон послодавца, лице
за контакт: Јелена Бурлица Марковић.

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ“ ДОО, БЛАЦЕ
Блаце, Краља Петра Првог 153
e-mail: jelena.burlica@telekomunikacija.com

Одговорни руководилац радова или
помоћник одговорног руководиоца
радова

место рада: Крушевац, на одређено време
одређено време 2 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер (смер: хидро).

за рад у Београду, на одређено време

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).
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Цевар - изометричар

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
20 извршалаца
Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа
котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом
занимању, минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола
Б категорије (није услов); пожељно знање немачког језика
- почетни ниво (није услов); познавање изометрије (скице,
нацрти).
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз од
смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на
телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

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

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.

LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST
ДОО ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Пане Ђукића 1

Радник на монтажној линији

за рад у Нишу, на одређено време
300 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком
занимању. Заинтересовани кандидати могу попунити формулар “Пријава за посао” у Националној служби за запошљавање, на портирници фабрике у Нишу или пријавом
преко линка: https://leoni.taleo.net/careersection/1/jobsearch.
ftl?lang=sr#. Психолошко тестирање кандидата биће у просторијама послодавца.

ГЕОСОНДА КОНСОЛИДАЦИЈА АД
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157

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

на одређено време 6 месеци са могућношћу
продужавања
2 извршиоца

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.

УСЛОВИ: теренски рад. Поравља машине, разводи инсталацију на градилишту и сл.

Армирач

Електричар

2 извршиоца
на одређено време 6 месеци са могућношћу
продужавања

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

УСЛОВИ: теренски рад. Поравља машине, разводи инсталацију на градилишту и сл.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

на одређено време 6 месеци са могућношћу
продужавања
2 извршиоца

Помоћни радник

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

Резач

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

Инжењер грађевинарства

УСЛОВИ: Обилазак градилишта, праћење ситуације на терену, парћење тржишта, нацрти и прорачуни у градњи, припрема елабората и сл.

21000 Нови Сад, Темерински пут 50
тел. 063/800-4566

на одређено време, место рада Кула
2 извршиоца
УСЛОВИ: I - V степен стручне спреме, бравари и електрозаваривачи, радно искуство небитно, теренски рад. Трајање
конкурса: до попуне. Јављање кандидата на телефон:
063/800-4560, лице за контакт Швељо Зоран.

STAHL BAU MUNCHEN
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Јаношикова 181
тел. 063/1888-888
e-mail: knigovodja-savetnik@mts.rs
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на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; пожељно је искуство
у вожњи и раду са људима. Рад у сменама, ноћни рад. Слање
пријава на имејл адресу: ivana.milosavljevic@bedemes.com
или јављање кандидата на контакт телефон 060/663-6463.

B.M.S. „GRAFO GALES“
ДОО АУТО ШКОЛА
26000 Панчево, Светог Саве 8
тел. 064/264-0433
e-mail: flojdbms@gmail.com

Инструктор вожње
пробни рад 1 месец

Опис посла: Инструктор вожње обука возача почетника.
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат поседује возачку дозволу
А, Б, Ц, Д, ЦЕ категорије и лиценцу за инструктора вожње.
Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона,
особа за контакт - Милош Савић.

МГВ ДОО НИШ

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

УСЛОВИ: бравар, механичар, машиниста, машинбравар или
универзални бравар, III или IV степен стручне спреме. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона, контакт особа је Елвир Кучевић.
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Возач такси возила

Возач теретног возила са приколицом

10 извршилаца

www.nsz.gov.rs

26000 Панчево, Трг мученика 18
тел. 060/663-6463

5 извршилаца

Израда и монтажа челичних
конструкција

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

Електрозаваривач

БЕДЕМ
ENERGY SOLUTIONS DOO

Возач теретног возила

Радник на обради метала

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV Степен стручне спреме машинске струке без
обзира на радно искуство. Основно знање рада на рачунару, енглески језик на средњем нивоу. Слање биографија на
маил. Ближе информације на контакт телефон. Оглас остаје
отворен до 24.08.2018. године.

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

ЗОРКА ЛАЛИЋ ПР ОСТАЛИ
НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

Радник на ЦНЦ машини

на одређено време 3 месеца

Саобраћај и везе

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
2 извршиоца

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

„БАНЕ“ ДОО
24000 Суботица, Старине Новака 57
тел. 065/508-9302
e-mail: branko.vaci@banesu.rs

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

Машиниста на броду

место рада: Београд, пробни рад 1 месец
Опис посла: одржавање мотора на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању - минимум 6 месеци; овлашћење за
машинисту на техничком пловном објекту.

Морнар

место рада: Београд, пробни рад 1 месец
Опис посла: послови морнара на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у
траженом занимању - минимум 6 месеци; положен испит за
морнара.

Руковалац техничког пловног објекта
место рада: Београд, пробни рад 1 месец

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

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
ПУ “ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 060/051-29-69

Васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном
занимању, положен стручни испит или поседовање лиценце.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
положен стручни испит или поседовање лиценце.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну
област Рачунарска техника и
информатика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и микроталаси
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Примењена
математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и
допунама Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником
о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког
факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком
објављених радова, копија дипломе односно уверења које
важи до издавања дипломе и уверење о држављанству)
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
Архиви факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

ПУ “БЕЛИ ДВОРАЦ”
11000 Београд, Шуматовачка 143
e-mail: vrticbelidvorac@yahoo.com

Медицинска сестра васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
Кандидати треба да пошаљу CV на наведену имејл адресу.
Рок за пријављивање 16.08.2018. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Хемија животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне
области за коју се кандидат бира и други услови на основу
Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета
и осталих општих аката Хемијског факултета и Универзитета
у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа
да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало)
достављају се на наведену адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “НОВИ БЕОГРАД”

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

Директор школе

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицинска сестра васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања.
Документа која је потребно доставити: кратка биографија,
копија дипломе, копија извода из матичне књиге рођених и
држављанства. Рок за пријаву на конкурс је 7 дана од дана
објављивања огласа.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
11000 Београд, Др Милутин Ивковић 4
тел. 011/2647-742

Стручни сарадник - педагог

на одређено време, до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања ради неге
детета

УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су Законом
о високом образовању, Статутом и општим актима Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказим о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.)
доставити на наведену адресу.

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основам
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016
и 2/2017). Кандидат мора да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима, 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4)
има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Услови
из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања доказује се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из
става 1. тачка 1, 3 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
из става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања уговора о
раду. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона
је и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколоској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву
са биографијом треба поднети оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и доказ о неосуђиваности кандидата за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања тј. извод из казнене евиденције, који прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар који се преузима 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. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у обзир. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након обављеног разговора
са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси
решење о избору кандидата. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
26-47-742. Пријаве на оглас и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, слати на наведену адресу школе или донети лично у секретаријат, радним
даном од 09.00 до 12.00 часова.

ПУ ,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

ПУ „РАКОВИЦА“

11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 065/8409-169

Београд, Славољуба Вуксановића 22

Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента, за ужу
научну област Производно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента, за ужу
научну област Инжењерско цртање са
нацртном геометријом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми:
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornostobrazac5.doc). Биографију и списак радова доставити и у
електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије бр. 16, 11120 Београд 35,
соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

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

Објављује конкурс за (ре)избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник за ужу научну област
Производно-услужни менаџмент

на неодређено или одређено време од 5
година

Наставник за ужу научну област
Економија и финансирање

на неодређено или одређено време од 5
година

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег занимања.
Документа која је потребно доставити: кратка биографија,
копије дипломе и додатка дипломи, копија извода из матичне књиге рођених и држављанства. Рок за пријављивање на
конкурс је 7 дана од дана објављивања огласа.
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Секретар
УСЛОВИ: поседовање високог образовања: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије); односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за секретара,

правосудни или стручни испит за запослене у органима
државне управе или државни стручни испит; 1 година радног искуства на правним пословима у делатности предшколског васпитања и образовања. Услови за пријем у радни
однос по члану 139. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 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.
OSTALO: 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), 4) и 5) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни
су део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете науке и технолошког разоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају предшколској установи на наведену адресу поштом.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод
из матичне књиге рођених, фотокопија оверена; уверење о
држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест 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; доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или
потврда послодавца о оствареном радном искуству; доказ о
положеном стручном испиту - оверена копија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11564 Степојевац, 7. октобра 219
тел. 011/8141-502

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске струдије (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 групе предмета); или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање
лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабрана, али ће бити дужан да
испит за директора установе положи у року од две године
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
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које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стрченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ни
један 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 трјању од три године,
или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку за положен испит за директора установеи најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију са кратким прегледом кретања у служби; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену копију
дипломе о завршеном школовању не старију од 6 месеци;
оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу,
стручном испиту за наствника, односно стручног сарадника
(дозвола за рад); доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене
евиденције МУП-а, не старије од шест месеци); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична
дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног
суда, не старије од шест месеци); доказ да кандидат није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (потврда/уверење привредног суда, не старије
од шест месеци); потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (фотокопија
извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе)
важи смо за кандидате који су претходно обављали дужност
директора школе; оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује). Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, достављају се установи у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон број
011/814-1502.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”
11565 Барошевац, Ивањданска 56А
тел. 011/8158-087

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске струдије (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 сручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне облати
за одговарајући предмет, односно групе предмета); или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године); да поседује дозволу за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; да поседује лиценцу за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
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испит за директора установе положи у року од две године
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и
здравствену спососбност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стрченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ни
један 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 трјању од три године,
или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наствника, васпитача и стручног сарадника, обуку
за положен испит за директора установе и најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву наконкурс кандидати подносе: биографију са кратким прегледом кретања у служби; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену копију
дипломе о завршеном школовању не старију од 6 месеци;
оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу,
стручном испиту за наствника, односно стручног сарадника
(дозвола за рад); доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене
евиденције МУП-а, не старије од шест месеци); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична
дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног
суда, не старије од шест месеци); доказ да кандидат није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (потврда/уверење привредног суда, не старије
од шест месеци); потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (фотокопија
извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе)
важи смо за кандидате који су претходно обављали дужност
директора школе; оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује). Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, достављају се установи у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон број
011/8158-087.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Доцент за ужу научну област Контрола
квалитета
на Катедри за за аналитичку хемију и
контролу квалитета

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког
факултета, Критеријуми за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс

се подносе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове
- пријава на конкурс, Београд, Карнегијева бр.4; e-mail адреса: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и доказе
о испуњености услова: опширну биографију са освртом на
стручни рад, диплому о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о
избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

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

Објављује конкурс за (ре)избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник за ужу научну област Право
на неодређено или одређено време од 5
година

УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су Законом
о високом образовању, Статутом и општим актима Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказим о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.)
доставити на наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТОПОЛИНО”

Београд - Звездара, Астрономска 6
тел. 065/241-6666

Васпитач
УСЛОВИ: образовање у занимању васпитач/струковни васпитач/дипломирани васпитач/мастер васпитач; предност ће
имати кандидати са положеним стручним испитом. Кандидати се могу пријавити путем телефона или достављањем
радне биографије на e-mail: vrtic.topolino@gmail.com. Контакт
особа: Наташа Поповић.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”

11030 Београд - Чукарица, Милосава Влајића 1
тел. 011/254-1977

Директор

на мандат 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 27/2018-др. закони) и
то: 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника
школе за делатност и подручје рада основног образовања и
васпитања ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом,
за педагог и психолога, стечено (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије), и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета (б) студије другог
степена из области педагогшких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагогшких 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
б мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 2. да има дозволу за
рад за наставника, педагога или психолога, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 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 обзи-
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ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 7. 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 и 27/2018-др. закони), 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 и васпитања након стеченог одговарајућег 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 радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу
или оверену фотокопију); 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 30 дана од објављивања конкурса); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 30 дана од објављивања
конкурса); уверење о држављанству Републике Србије (у
оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 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 о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује
(оверена копија); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе
(оверена копија), уколико поседује; 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 (не старије од шест месеци); оквирни
план рада у време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који
у штампаној форми доставља школи. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање, односно
до 16. августа 2018. године. 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”.

ОШ “САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/307-69-22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон) и које има: одговарајуће образовање (члан 140. ст. 1. И 2. Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
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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 утврђивали високо образовање до 10. Септембра
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета)
за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и
психолога; дозвола (лиценца) за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; обука и положен испит за директора
установе; најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица,
или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и 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) 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 с одговарајућим
високим обарзовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора
основне школеможе да обавља лице које има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи, на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву на конкурс кандидат је дужан
да поднесе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању - не старије од 6 месеци; оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
педагога или психолога - не старије од 6 месеци; потврду
(не старију од 6 месеци) да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фотокопија); лекарско уверење (не старије од 6 месеци) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима: оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци):
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци): оригинал или оверену
фотокопију; уверења (не старије од 6 месеци) из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица, или родоскрвњење, за кривично дело давање или
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање: оригинал или оверена фотокопија; уверење (не старије од 6 месеци) надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора: оригинал или оверену фотокопију; уверење
(не старије од 6 месеци) надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности: оригинал или оверену фотокопију; извештај просветног саветника као доказ о резултату
стручно - педагошког надзора у раду кандидата: оверену
фотокопију не старију од 6 месеци; доказ о резултатима
стручно - педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе): оверену фотокопију не старију од 6 месеци; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно - васпитни рад у школи (уколико је диплома, односно уверење о стеченом образовању на
српском језику, на којем се остварује образовно - васпитни
рад, она представља доказ да кандидат зна српски језик, у
супротном је потребно доставити оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); потврду о обуци и
положеном испиту за директора установе - оверену фотокопију не старију од 6 месеци (пријава која не садржи потврду
о положеној обуци и испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани директор који нема положен испит за директора школе дужан је да га положи у року

од 2 године од дана ступања на дужност и директору који
не положи испит за директора у року од 2 године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора). Оверена
фотокопија не сме бити старија од 6 месеци. Докази се прилажу 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 судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао). Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конкурс се неће узети у разматрање, као и фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа
се не разматрају. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”, лично или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Стручни сарадник - психолог

на одређено време до повратка одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године
по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технилошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају искључиво поштом на
наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст.
1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице
није осуђивано правоснажном 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 родосквнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о неосуђиваности не може
бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је
да достави лекарско уверење и санитарну књижицу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра I бр. 175
тел. 011/8238-668, 8244-191
e-mail: musicmlad@mts.rs

Секретар школе

на одређено време, ради замене запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту секретара школе
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање, односно стечено образовање из области правних наука на студијама другог степена
(мастер академске, мастер струковне,специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005 године; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, нити је утврђено дискриминаторно понашање
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом;- има
држављанство Републике Србије; зна српски језик.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријемним формуларом достављају школи, препорученом пошиљком или лично на адресу школе.
Потпуном пријавом се сматра пријава која садржи: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о држављанству (оригинал или оверена фотокопија
на старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о знању српског
језика, осим за кандидате који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну
област Менаџмент и специјализоване
менаџмент дисциплине
УСЛОВИ: Може бити изабрано лице који је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора наука;има научне,односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима,са рецензијама; има и више
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење
(пројекат студија,патент оригинални метод, и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен
уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима; има и
већи број научних радова који утичу на развој научне мисли
у ужој области објављених у у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних
радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у
завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова и саме радове.

тета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету, Критеријума
за стисање звања наставника на Универзитету у Београду,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви
прилози се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање “ Послови
“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Редовни професор за ужу научну област
Аналитика лекова
УСЛОВИ : VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука из научне области за коју се бира. Кандидати уз
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене
фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/
монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно остварење; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником
о начину и поступку стицања звања ио заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

Асистент за ужу научну област
Патофизиологија, за предмете
Патофизиологија 1 и 2
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских академских студија
који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8, односно магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао
за наставни рад, завршен медицински факултет. Кандидати
уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверена фотокопија),
биографију, уверење о похађању докторских академских
студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације
(уколико је магистар наука), извод из матичне књиге рођених (фотокопија ) и уверење о држављанству ( фотокопија
). Услови за избор у звање су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област
Информационе технологије

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у
писаној форми Архиви факултета лично или путем поште,
ул. Војводе Степе 450 у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: Студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8, и који показује смисао за рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом или о стеченом академском називу магистра;
потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са
завршеним магистрарским студијама-потврду о прихваћеној
теми докторске дисертације; биографију; списак радова и
саме радове.

БОР

на одређено време од 3 године

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-316

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Менаџмент људских ресурса

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

на одређено време од 1 године

19210 Бор, Војске Југославије 12

Сарадник у настави за ужу научну област
Операциона истраживања

Универзитетски наставник у звању
ванредног професора за ужу научну
област Рударство и геологија - рударска
група предмета

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област
Страни језици - енглески језик
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8. Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому
о завршеним студијама првог степена студија са просечном
оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор су прописани Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат техничких наука из области рударства, са завршеним техничким факултетом, студијским програмом рударско инжењерство. Остали услови утврђени су
одредбом члана 73 и 75 Закона о високом образовању (“Сл.
гл. РС”, бр 88/2017) и члана 99 и 100 и 103 Статута Техничког
факултета у Бору као Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер металургије и уписане мастер академске студије из области техничких наука
студијског програма металуршко инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког
факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доставити
доказе о испуњености услова конкурса (биографију, списак
радова, копиране стране научних и стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног
органа о непостојању сметње из члана 75 став 4 Закона о
високом образовању (Сектор аналитике Полицијске управе
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не
старија од шест месеци), као и образац 5 Изјава о изворности Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву
по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ОШ “ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”
19330 Прахово, Кнеза Михајла 1
тел. 019/3524-050

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”,
бр.88/17 и 27/2018 - др. закон), даље: Закон и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
број 108/2015) и то: да има одговарајуће високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника основне
школе, односно педагога или психолога стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) на студијама другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 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 или одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога, да има обуку и положен испит
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), 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да против њега није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се изводи 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 предходно обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
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Наука и образовање
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 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству Републике Србије не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(трајно важећи), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад, доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику
(доставља се доказ да је кандидат положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе);
оверен препис/фотокопију дипломе о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, предлог програма рада
директора школе за време трајања мандата од 4 године, оригинал или оверена копија уверења надлежног суда да против
њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, уколико га
поседује; потврду о радном искуству, оригинал или оверена
копија уверења надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога-за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од шест месеци),
оригинал или оверена копија доказа о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци),
ориганал или оверена копија уверења Привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од шест месеци (доставља само
кандидат који је обављао дужност; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико га кандидат поседује, оверену
фотокопију), оверену фотокопију доказа о резултату стручно
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс пријави лице које је предходно
обављало дужност директора установе, преглед кретања у
служби са биографским подацима, доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима директора. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”, лично или поштом. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на горенаведени телефон.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени Булевар 24

Наставник српског језика и књижевности

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватскии језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске
књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор
језика и књижевности (србиста) (студијски програм Српска
филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор
језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм филологија, модули; Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог
(студијски програм Српски језик и књижевност). Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања.
Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у настави у стручним школама.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених; биографију; да зна српски језик; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. Доказ о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална
служба за запошљавање. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу у року од 8 дана од објављивања у публикацији “Послови”. Одлука о избору кандидата по конкурсу биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“

Клокот
38263 Врбовац, Видовданска 1
тел. 0280/385-669
e-mail: ossvetisavaklokot@yahoo.com.
Поново оглашава конурс

Директор школе

дидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности - ова три уверења не старија од шест месеци; уверење о држављанству Републике
Србије (у оригиналу или оверену фотокопију не старију од
шест месеци); извод из матицне књиге родјених у оригиналу или оверену фотокопију; доказ да кандидат има обуку и
полођен стручни испит за директора школе. Пријава која не
буде садржала 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-педагоског надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује оверена фотокопија, 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 кандидата; биографију са контакт
телофоном и адресом електронске посте, са кратким прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и предлогом
програма рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за ради са ученицима - лекарско уверење. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивање у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у
затвореним ковертама на адресу школе, са назнаком „За конкурс за директора школе“ или предати лично у просторијама
секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Близе информације о конкурсу могу
се добити код секеретара школе на телефон 0280/385-669.

на период од 4 године

ГИМНАЗИЈА ГЊИЛАНЕ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 140 став 1 и 2 члана 122 и 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017)и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ број 108/2015), и то:
да има одговарајуће високо образовање за наставника у
основној школи, односно педагога или психолога, стечено
на студијама (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1, подтачка 2 мора
да има завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет односно групе
предмета. Кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступу вршењу раније дужности;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
као језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да има дозволу за рад за наставника,
педагога или психолога; обуку и положен испит за директора
установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.

Седиште школе у Шилову

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 образовања и васпитања; уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага; уверење издато од надлежне
полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 1, Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење привредног суда да кан-

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васппитања тј. високо образовање
стечено на: 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,
трансдициплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне или области
педагошких наука у ком случају у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне односно стручне
области или области педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника гимназије, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача или стручног сарадника, поседовање
лиценце за директора установе (кандидат који не поседује
ту лиценцу, може бити изабран али ће бити у обавези да
испит за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност, поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, знање српсог 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 8 година радног искуства на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
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Наука и образовање
о знању српског језика и језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторског понашања; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује). Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 0280/310-115, 064/2414305.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

не 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
горе наведену 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.

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

Оглас објављен 18.07.2018. године, у публикацији
„Послови“ (стр. 55), поништава се у целости.

32000 Чачак, Светог Саве 65

ОШ “КОТРАЖА”

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Информациони системи

32235 Котража, Лучани

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; 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.

Наставник у звању наставник страног
језика, за ужу научну област Енглески
језик струке
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама првог степена у
ужој научној области за коју се наставник бира; радно искуство у настави енглеског језика као језика струке, у области
високог образовања, у пољу техничко - технолошких наука.
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, списак стручних радова као и саме радове, одговарајуће
релевантне доказе о траженом радном 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.
ОСТАЛО: 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 оце-

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88/2017) и то: да има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника те врсте школе , за педагога и
психолга, то јест образовање стечено: 1. на студијама другог
степена - мастер академских студија, мастер струковне студије или специјалистичке академске струдије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тансдисциплинарне струдије 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 струдијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора школе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност); да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способности 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 остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу (дозволу) за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, односно положеном стручном испиту;
потврду о радном искуству - о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење, као доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат изабран за директора је у обавези да приложи пре закључења уговора. -доказ/уверење о
знању српског језика као језика на којем се у школи изводи
образовно-васпитни рад (ако се из дипломе о стеченом образовању може утврдити да је образовање стечено на српском
језику, не треба подносити доказ о знању језика); уверење
о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат је
дужан да достави: уверење МУП-а, уверење надлежног суда
опште надлежности и уверење надлежног привредног суда;
уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или извод из
електронског читача; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора
школе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора

школе (ако је кандидат поседује); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; Формулар за пријаву на конкурс кандидат
преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана, рачунајући од дана објављивања у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на тел. 032/856-113. Пријаве на конкурс са прилозима - доказима о испуњавању услова конкурса
кандидати достављају поштом, препорученом пошиљком на
адресу ОШ” Котража” 32235 Котража,са назнаком „Конкурс
за директора школе”.

ЈАГОДИНА
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/8472-344

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
глсаник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон - у даљем тексту:
Закон). За директора школе може бити изабрано лице које
има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на студијама
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, на студијама
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцеплинарне студије
другог степена, које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз шта 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; које
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручје
рада, за педагога и психолога школе; које има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадникаи положен испит за директора школе; које има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има
држављанство Републике Србије; које зна српски језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим
образовањем, из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за време
трајања мандата као и остала документа која могу послужити као доказ о стручним и организаторским способностима;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или документа о положеном испиту за лиценцу за наставника, педагога
или психолога (дозвола за рад); обука и положен испит за
директора (пријава се неће сматрати непотпуном, јер Програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у року који
предвиђа закон); оригинал потврду да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, односно за лице
које испуњава услове из члана 122 став 6 Закона, потврду
да има најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; оригинал или оверену фотокопију лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима( не старије од 6 месеци од
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дана објављивања конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења из надлежне службе МУП-а да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора (издато након објављивања конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за крвична дела наведена у условима
за избор директора (издато након објављивања конкурса);
оригинал или оверену копију уверења привредног суда да
није правоснажно оптужен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (издат на обрасцу који важи трајно са холограмом);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата
(извештај просветног саветника); доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе када је вршен
стручно педагошки надзор установе); доказ да зна српски
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на другом
језику; пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора школе - не отварати” лично или
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање, као и неоверене фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа ( јавни бележник,
орган општинске односно градске управе, суд). Све додатне информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/8472-344.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДА МИЉКОВИЋ”
35213 Деспотовац, Бељаничка 1

Медицинска сестра васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима су оспособљени за рад
са децом јасленог узраста или да имају средње образовање
у трајању од четири године, медицинска сестра васпитач, да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије, да знају српски језикл (доказ - потврду
одговарајуће установе да је кандидат полоижио српски језик
досављају само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву
кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о
стручној спреми, уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, односно да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење
из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6
месеци. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији односно препису који морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа (“Службени гласник РС“ број 93/2014 и 22/2015).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
медицинске сестре - васпитача (не отварати)“, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање.
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ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област Општа
педагогија са методологијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора педагошких наука и остали услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17
и 27/18 - др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-52 од 09.01.2017. године),
Одлуком о изменама и допунама наведеног правилника
(број III-01-305/5 од 26.04.2018. године); као и непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома или уверења као доказ о одговарајућој стручној спреми
и завршеним претходним нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), биографију са подацима о досадашњем раду,
списак објављених стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати
су обавезни да доставе и у електронском облику, на начин
утврђен Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање, број IV-06-279
од 11.04.2016. године и Одлуком о изменама и допунама
наведеног упутства, број IV-06-62/6 од 17.01.2017. године
(доступно на сајту Универзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ“

34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб
тел. 034/323-423

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Услови за директора школе су: да поседује одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и
2, Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога; да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да има обуку и положен
испит за директора и најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанства Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; уверење о обуци и положеном испиту
за директора школе (изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је га положи у року од две године од дана ступања на дужност); потврду о раду у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (најмање 8 година); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси се
пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности;
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од

6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи - уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику; кратак преглед кретања у служби
са биографским подацима; оквирни план рада за време мандата; уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања. Сви докази о испуњености услова
достављају се уз пријаву на конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности, који изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са назнаком
“Конкурс за директора школе” слати на адресу школе.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 122 став 5, члана 139 и члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ број 88/17) и члана 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образоавња и васпитања (“Сл.
гласник РС“ бр. 108/159): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба и: да поседује лиценце односно положен стручни испит за наставника, васпитача и стручног сарадника; да
има обуку и положен испит за директора установе (пријаве
без овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да поседује
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична 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
најмање 8 година рада у школи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци); оверен препис - фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; оверен препис - фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања
(не старије од шест месеци); потврду о радном искуству;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - извештај просветног
саветника (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверен препис - фотокопију
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ о
испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рада са децом и ученицима - не старије од
шест месеци доставља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
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Наука и образовање
са. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу, са
назнаком “Пријава на конкурс за директора”. Неблаговреме
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 034/711-051.

ОСНОВНА ШКОЛА
”КАРАЂОРЂЕ”

34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102
тел. 069/808-4221

Наставник биологије

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 40% радног
времена, за рад у издвојеном одељењу Малом
Крчмару
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 ставом 1 тачком 1) подтачкама (1) и (2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и одговарајући степен и врсту образовања за наставника биологије у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017) - доказ: оверене фотокопије
дипломе о одговарајућем високом образовању и степену и
врсти образовања, подноси се уз пријаву на конкурс; уверење о држављанству, којим доказује да је држављанин
Републике Србије - доказ: уверење о држављанству подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији, (наведени доказ не може бити старији од 6 месеци
рачунајући од датума објављивања конкурса); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ: уверења о неосуђиваности подноси се
уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији,
наведени доказ не може бити старији од 6 месеци рачунајући
од датума објављивања конкурса); доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова доставља се пре
закључења уговора о раду); доказ да зна српски језик (доказ:
оверена копија јавне исправе којим се доказује да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на српском језику, на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, подноси се уз пријаву на конкурс.
Овај доказ достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском језику). Поред наведеног, кандидат треба
да достави: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потписану биографију. Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови”, на адресу
школе, са назнаком „За конкурс за наставника биологије“.
Телефон за ближе информације: 069/808-4221, особа за
контакт Борко Петровић, секретар школе.

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

Наставник физичког васпитања

са 35% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: 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 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 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

Бесплатна публикација о запошљавању

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
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 адресу: ОШ
“Живан Маричић”, 36221 Жича, Жички пут бб. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
додатне информације обратити се секреатријату школе на
телефон 036/5817-317.

ЛЕСКОВАЦ
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 122 и чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” , бр.88/2017 и услове из Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 108/2015): да има
одговарајуће образовање за наставника средње стручне
школе и за подручје рада ове врсте школе, за педагога или
психолога стечено: 1. на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне 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; кандидат мора да има завршене
студије првог степена из научне области или области педагошких наука; кандидат 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 10.09.2005. године; да
има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога;
да има положен испит за директора; да има најмање осам
година рада на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 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 се против њега не води истрага, нити да је
подигнута оптужница за кривично дело; да није осуђиван
правоснажном пресудом за привренди преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: доставити: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми; кандидати који су високо образовање
стекли након 10. септембра 2005. године подносе оверенуфотокопију дипломе и основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
школе (пријава која не садржи наведени документ неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора школе); оригинал потврду о радном стажу, најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања са подацима о пословима и задацима које је обављало, не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса; оригинал лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, не старије од шест
месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал уверење
издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса, оригинал или
оверена фотокопија; оригинал уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора, не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал уверење
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал или оверена копија извора из матичне књиге
рођених; доказ о знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику (диплома о стеченом образовању на српском језику
или да је положен испит из српског језика по програму одговарајуће бисокошколске установе); фотокопију извештаја
просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагишког надзора у раду кандидата, уколико га кандидат поседује; фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уколико
је кандидат претходно обављао функцију директора школе;
биографске податке са прегледом кретања у служби. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Послови код Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом, а потпуном
пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично школи или препорученом пошиљком на адресу:
СТШ “Вожд Карађорђе“, 16230 Лебане, Цара Душана 78, са
назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Примљена
документација се не враћа кандидатима, већ се доставља
министру ради доношења одлуке о избору директора. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел:016/843-205 од 8.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/217
и 27/2018 - др. Закони), то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
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Наука и образовање
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 предемета); или
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе
и подручје рада, за педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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 ни један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за директора
школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовања
из члана 140 став 3 исто закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије)
или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада
на пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: 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
(уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци) или оверену копију; извод из матичне књиге
рођених са холограмом или оверену копију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци) - уверење из
МУП-а; уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето решење о
одређивању притвора (не старије од шест месеци); доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе уколико је у њиховој установи, за време њиховог мандата
вршено спољашње вредновање и стручно-педагошки
надзор); уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и здравствених
способностима за рад са децом и ученицима (не старије
од шест месеци) - прибавља се пре закључења уговора
о раду; оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно); доказ о
својим стручним и огранизационим способностима (необавезно); пријаве са доказима о испуњавању свих услова
тражених конкурсом подносе се у затвореној коверти, са
назнаком “Конкурс за директора”, непосредно школи или
препорученом поштом на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 016/222-725.
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ЛОЗНИЦ А
ОШ “ПЕТАР ТАСИЋ”

15307 Лешница, Браће Малетић 1
тел. 015/840-379

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе могу се пријавити
канидати који испуњавају услове прописане чланом 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон
), и то: да је стекло одговарајуће високо образовањеиз члна
140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне школе, педагога
или психолога стечено на: студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковен студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне,
трансдициплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне обласи или
области педагошких наука; на основним студијам у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. године) лице
из тачке 1 подтачка б, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, дужност директора школе може да обавља лице
који има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставнике основне школе - високо образовањем на
студијама првог степена ( основне академске, струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, које има дозволу за
рад, наставника васпитача и стручног сарадника, обуку и
пложен испит за директора установе и инамање десет година рада у устнови на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. За директора
школе кандидат треба: да има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника, да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од
дана ступања на дужност положи наведени испит), да има
најмање 8 година рада у школи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама директора установе), да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу радније дужности, да се против лица
не води истрага и да се не води поступакпред судом, да им
држављанство РС, да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе
о испуњености услова: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати
који су високо образовање стекли по прописима о високом
образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе
оверену фотокопију диопломе и основних и мастер студјија);
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту односно испиту за лиценцу; оригинал или
оверену фотокопију уверење о положеном испиту за директора установе, пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да законском
року положи испит за директора; оригинал или оверену
фотокопију потврде о томе да има најмање 8 година рада
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену спсобности за рад са децом
и ученицима (оригинал или оверена фотокопија не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак - доношењем наредбе о споровођењу истраге;
потврђивањме оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 13
став 1 тачка 3 Закона о основам система образовања и васпитања не старије од месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није у скла-

ду са законом утврђеном дискриминаторно понашање - не
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности - подносе га само кандидати који
су и раније обављали функцију директора школе - не старије од 6 месеци; уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци); доказ о знању српског језика, на
коме се остварује образовно васпитни рад, доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду канидата (извештај просветног саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (фотокопија); доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе, и оцену
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе (фотокопија); биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Кандидати који
имају положен испит за директора немају предност у односу
на кандидате који немају, али изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужна је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати
у разматрање. Кандидати ће бити позвани на интервју од
стране комисије за избор директора школе, по истеку рока за
подношење пријва на конкурс. Пријаве на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом доставити
лично или путем поште на адресу школе у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе“ радним данима од 8 до 13 часова. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Након истека ррока за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Пријаве са документацијом
се не враћају, задржавају се у архиви школе. Све додатне
информације о конкурсу се могу добити на тел. 015/840-379.

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.
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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.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, високо образовање
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога или психолога. Лице из става 1. тачка 1) и подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за
наставника, педагога или психолога; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (узеће се у обзир да
није донет подзаконски акт о полагању испита за директора,
али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
у законском року, након што министар просвете, науке и
технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс
јавља лице које је претходно обављало дужност директора
установе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да није покренута
истрага нити да је подигнута оптужница за кривична дела
из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности или других добара заштићених мађународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о
стеченом образовању). Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (не старије од 6 месеци - уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања (доказ мора бити издат након објављивања конкурса); уверење суда да није покренута истрага нити да је
подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе, оригинал или оверену фотокопију);
оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе или обуке (ако је кандидат поседује); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о међусобним

Бесплатна публикација о запошљавању

правима и обавезама). Документацију која се доставља уз
пријаву кандидат доставља у два примерка (један примерак
чини оригинал или оверена фотокопија наведене документације, а други примерак документације кандидат доставља
у обичној фотокопији оверених примерака). Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурсној комисији”.
Кандидати учесници конкурса ће бити позвани на интервју од стране конкурсне комисије, а по завршетку рока за
пријављивање на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће
бити обавештени о избору директора и његовом именовању
од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

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”, број 88/2017 и 27/2018 - др.закони), односно лице које има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника и стручног сарадника стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника средње стручне школе у подручју рада електротехника,
машинство и обрада метала, економија, право и администрација, саобраћај, за педагога или психолога, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, поседовање
лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора установе положи у року од две године
од дана ступања на дужност); поседовање дозволе за рад
(лиценце) за наставника и стручног сарадника; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се остварује
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 кривична дела примање мита 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.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника педагога или психолога; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника, односно стручном
испиту; потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење МУП-а 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 мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); потврда из Привредног
суда о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); извод из

матичне књиге рођених/венчаних за жене (искључиво на
новом обрасцу са холограмом, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични поступак и
да није под истрагом (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе а
уколико није било спољашњег вредновања школе кандидат доставља изјаву под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу); оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат
који поседује извештај просветног саветника, а уколико
није било стручно-педагошког надзора кандидат доставља
изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу); оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима (адреса становања, број
телефона, адреса електронске поште (необавезно)); доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно); оквирни план рада за време мандата. Директор
се бира на период од четири године. Документација која се
прилаже уз пријаву подноси се у оригиналу или у овереној
фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
неће узимати у разматрање. Кандидати ће бити позвани на
интервју од стране Комисије за избор директора школе, по
истеку рока за подношење пријава на конкурс. Пријаву на
конкурс за избор директора, са потребном документацијом,
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс
за избор директора школе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Нставник у звању доцента за ужу научну
област Инжењерство заштите животне
средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка еколошке науке, услови прописани чланом 74 Закона о високом
образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у
звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију
(списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим
у иностранству потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану
личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса
као и фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са
рецензијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената,
оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака за ужу област за коју
се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника треба да
попуни електронски образац са подацима о кандидату који
се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje) и исти пошаље не имејл: 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. 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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
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Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Пројектовање и испитивање машина и
конструкција, транспортна техника и
логистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке,
услови прописани чланом 85 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета
техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави за
ужу научну област Сценска архитектура,
техника и дизајн - сценска архитектура
и техника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке сценска архитектура, техника и дизајн, услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и
избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и
додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама
стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о
признавању стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о испуњености
услова конкурса као и фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима са рецензијом, односно признатих уметничких
дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија,
патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака за ужу област
за коју се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за
заснивање радног односа и избор у звање наставника треба да попуне електронски образац са подацима о кандидату
који се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje) и исти пошаље не имејл: opstaftn@uns.ac.rs.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском
формулару неопходно је приложити и доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Пријаве слати на горенаведену
адресу за свако радно место 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 је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка
Академика Милана Купре 10
тел. 021/752-287

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140
став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017) и Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/2015): да поседује
одговарајуће образовање из члана 140 став 1, 2 и 3 Закона о
основама система образовања и васпитања стечено за наставника, педагога или психолога за рад у основној школи: 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 и стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да има завршену обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања у смислу члана 140.став 1 тачка 1 и 2
горе наведеног Закона, односно да има најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања у смислу члана 140.
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став 3 истог Закона; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривина дела, да
није правоснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу
раније дужности, да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Како се на предходно објављени конкурс није пријавио
ни један кандидат, на поновљеном конкурсу за директора
школе може да буде изабран и кандидат који, уз испуњеност
осталих услова има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и то високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Документа која се достављају уз пријаву за конкурс:
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених за кандидате који су
променили име или презиме после издавања дипломе; диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење одговарајуће високошколске установе о знању српског језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о
обуци и положеном испиту за директора установе (уколико
кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је да положи испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност), потврду да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања у смислу члана 140 став 1,
тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно потврду да има најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања у смислу члана 140 став 3
истог Закона, уверење Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела (издат по објављивању конкурса); уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела (издат по објављивању
конкурса); уверење надлежног Привредног суда да кандидат
није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (издат по објављивању конкурса); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима ( може и из досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора
о међусобним правима и обавезама доставити ново лекарско
уверење); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност директора установе и исти поседују); CV са биографским подацима,
преглед кретања у служби као и податке о својим стручним
и организационим способностима. Документација се подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног
бележника. Рок за пријављивање на поновљени конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови”. Пријаву на поновљени конкурс
својеручно потписану, заједно са потребном документацијом,
доставити школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на поновљени конкурс за избор директора” или лично у
секретаријату школе од 8 до 13 часова сваког радног дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон број 021/752-287.

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ НИКОЛА”
21000 Нови Сад, Дечанска 8
тел. 064/6495-207

Школски педагог

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII степен- дипломирани педагог; енглески језик средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву 15.08.2018.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ХИПОКРАТ”
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 064/6495-207

Професор медицинске групе предмета
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор медицине; основна информатичка обука, енглески језик. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 16.08.2018.

Школски психолог
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани психолог; основна
информатичка обука; енглески језик - средњи ниво; без радног искуства. Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву 15.08.2018.

Професор енглеског језика
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; мастер професор енглеског језика
и књижевности; небитно радно искуство; основна информатичка обука; енглески језик - виши или конверзациони
ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву 15.08.2018.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

Директор школе

на манданти период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора основне школе може
да се пријави лице које испуњава услове прописане чланом
122, 139, чланом 140 став 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017) и
Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/2015) и то
: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140. став
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника, педагога или психолога за рад у основној школи, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2)на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) 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, Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан канидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и 2 овог закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем за наставника те
врсте школе на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од три године или вишим образовањем и најмање десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), да
има дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност); 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 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; за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности и да за кандидата у току избора није утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
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притвора пре подношења оптужног предлога за кривична
дела наведена у овој тачки конкурса; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора , Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника)-ако га поседује,
као резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора установе. Предност за избор директора
установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања.
Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи следећа документа као доказ о испуњености услова: диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверења о положеном
испиту за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе
(уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је
да положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност), потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима ( може и из досијеа, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама доставити ново лекарско уверење, које
издаје надлежна здравствена установа); уверење Министарства унутрашњих послова 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; за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање(издат по објављивању конкурса); уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није
предходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела (издат по објављивању конкурса); уверење
надлежног Привредног суда да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(издат по објављивању конкурса); уверење о држављанству
Републике Србије(не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили име или презиме после издавања дипломе; доказ о знању српског језика у
складу са одредбом члана 141 став 7 Закона (достављају само
кандидати који нису стекли средње, више или високо образовање на српском језику, у том случају кандидат доставља
писани доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Поред наведеног ,
кандидат треба да достави краћи преглед кретања у служби,
са биографским подацима и предлогом оквирног плана рада
за време мандата, као и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор) ; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ
достављају само кандидати који су раније вршили дужност
директора установе); Документација се подноси у оригиналу
или у фотокопији овереној од стране јавног бележника (фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узимати у разматрање).Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови”. Пријаву на конкурс са потребном
документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе” на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, 21420 Бач, улица Школска број
1, или лично у секретаријату школе од 8 до 15 часова сваког
радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће узимати у разматрање. Школа нема обавезу да кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон број 021/771- 207.

ПОЖ АРEВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

Васпитач

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1)одговарајуће
образовање, тј. високо образовање прописано чланом 140
став 1 и 2 Закона и чланом 2 Правилника о врсти образовања

Бесплатна публикација о запошљавању

васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника - асистента у дому ученика („Службени гласник Републике Србије”, број 77/2014),
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3) 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; 4) држављанство Републике Србије; 5) познавање српског језика;
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова као доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати
на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња
Маринковић” Пожаревац, улица Илије Бирчанина број 70, са
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у школи или преко телефона 012/223-388 или
012/541-156.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
Оглас објављен 24.01.2018. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 Нова Варош

Наставник српског језика и књижевности
за 50% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама системе образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања настсвника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 13/2016, 2/2017, и 2/2017);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовни васпитни рад.
Доказ о испуњености услова из члана 139 ЗОСОВ, став 1
тач. 1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс а доказ из
тачке 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разаматрати. Уз пријавни фолмулар који се преузиме са интернет
етранице Министарства просвете, науке и технолошког раз-

воја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора
школе.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА

18420 Блаце, Краља Петра I бр. 3
тел. 027/371-533, 371-315
e-mail: tcmladost@ptt.rs
sskolablace@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе (уколико овај испит нема
положен, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност), најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању за наставника школе, педагога или психолога;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
односно испиту за лиценцу за наставника и стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном
стажу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима (доставља се
пре потписивања уговора); уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује, за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе доказ
о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања у времену њиховог мандата; радну
биографију и преглед кретања у служби са стручним усавршавањем, план и програм рада школе (није обавезно); оригинал или оверена копија лиценце за директора школе (ако
је кандидат поседује); доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом
на конкурс за избор директора установе и комплетном документацијом, доставља лично или на горенаведену адресу.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања са
назнаком „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“КАРАЂОРЂЕ”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135
тел. 026/515-636

Директор школе

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;
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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, 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; неосуђиваност правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања у
установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада на пословима васпитања и
образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); оверен препис или
оверену фотокопију документа о положеном испиту за
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 оверену фотокопију 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
лично доставити. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, радним данима од 8.00-15.00
часова, преко телефона 026/515-636.
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СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

доказ о знању српског језика (уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Директор школе

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање стечено: а) на студијама
другог степена - мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи у року од две
године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика; 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; неосуђиваност
за привредни преступ у вршењу раније дужности; најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања у
установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три
године, или више образовање за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: кратку биографију, односно радну биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора (извештаји просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандиати који су претходно обављали дужност директора
установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); потврду о радног
искуству након стеченог одговарајућег образовања; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања издат
од стране Полицијске управе; доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс)
издат од основног суда; доказ да кандидат није осуђиван за
привредни преступ, издат од привредног суда; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме после издавања дипломе;

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/423-810

Директор школе

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18-др.закон).
Дужност директора школе може да обавља лице које има:
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника средње стручне школе за подручје рада текстилство и
кожарство, хемија, неметали и графичарство и услуге, за
педагога и психолога. Наставник и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Лице треба да има и: дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку
и положен испит за директора установе; најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора. Пријава на конкурс
за избор директора школе, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника средње стручне
школе за подручје рада текстилство и кожарство, хемија,
неметали и графичарство и личне услуге, за педагога и
психолога; оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно
стручни испит); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе; оригинал или оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство); оригинал или оверену фотокопију доказа 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
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат од полицијске управе или
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 108/2015) - у даљем тексту: Правилник,
а у складу са чланом 7. став 5. Правилника; оригинал или
оверену фотокопију доказа да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
из члана 7 став 2 Правилника о ближим условима избора
за директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); извод из
матичне књиге рођених - оригинал; оригинал или оверену
фотокопију доказа о знању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом
средњем, вишем или високом образовању или потврда о
положеном испиту из језика по програму одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора (извештаји просветног саветника), кандидат је дужан да достави извештај уколико је над
његовим радом вршен стручно-педагошки надзор, уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе дужно је да поред овог доказа
достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може
да оствари предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања, а у складу са чланом 7 став 5 Правилника.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе
којима се потврђује испуњеност услова за избор директора
прописаних чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
а коју су у конкурсу наведени у делу услови. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, непосредно или путем препоручене поште
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора школе”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Директор

на перод од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које:
које има одговарајуће образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука и 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, за наставника у подручју рада Машинство и обрада метала, Економија, право и администрација,
Трговина, угоститељство и туризам и Електротехника, за
педагога и психолога, обуку и положен испит за директора
установе; које има дозволу за рад наставника или стручног
сарадника; које има најмање 8 година рада у школи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку, физичку и здравстевну способност за рад са децом и ученицима; које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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

Бесплатна публикација о запошљавању

за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да се против њега не води истрага, нити да је
подигнута оптужница за кривично дело, као и да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ; које
има држављанство Републике Србије; које зна српски језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству Републике Србије; диплому
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника или
стручног сарадника; потврду о радном искуству у школи од
најмање 8 година на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима (може и из досијеа кандидата,
а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење о
некажњавању из суда, МУП-а и из привредног суда; писмени
доказ да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад, извод из матичне књиге рођених; радну дозволу;
предлог програма рада директора школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора школе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови“. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада
у недељу или на дан државног празника, или у неки други
дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног
радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова за
избор чије се прилагање захтева конкурсом. Кандидат може
доказе о испуњености услова за избор доставити после истека рока за достављање пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости разлога
за пропуштање рока кандидат је обавезан да достави заједно са накнадно поднетим доказима за избор. Накнадно достављање доказа за избор може се прихватити само ако их је
школа примила пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни материјал. Сва приложена документа не могу
бити старија од 6 месеци, а фотокопије докумената морају
бити оверене код надлежног органа. Уверење о положеном
испиту за директора се не прилаже, јер надлежни министар
није донео подзаконски акт о испиту за директора школе.
Кандидат који буде изабран биће у обавези да положи испит
за директора школе, сходно роковима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања и условима које
пропише надлежни министар. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са
документацијом, слати поштом на адресу: Техничка школа
“Миленко Веркић Неша”, 22410 Пећинци, Школска 8а, са
назнаком “Конкурс за избор директора” или предати лично у
Секретаријату школе. Примљена документација се не враћа
кандидатима, већ се доставља министру ради доношења
одлуке о избору директора. Ближе информације на телефон
022/436-146, секретар школе.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ“
24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/4724-001

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и чланом 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијима у трајању однајмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат мора да има најмање осам година рада

у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела, да има
дозволу за рад наставника/стручног сарадника (лиценцу),
обуку и положен испит за директора, држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању,оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе),
потврду да има најмање осам година година рада у установи
образовања,уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и давања мита;
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал)
из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој нијепретходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подоношења оптужног предлога за наведена кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује,
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај
просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама директора установе. Диплома, односно уверење
о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, на којем се остварује образовно-васпитни рад, уједно
је и доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски језик (оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику). Напомена: документацију која се доставља уз
пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак
чини оригинал или фотокопија наведене документације коју
је оверио јавни бележник, а у два примерка достављају се
обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс
за директора”, на адресу школе. За све информације можете
позвати број телефона: 024/4724-001.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Психолог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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струковне студије, специјалистичке академске студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој школи “ Иван Сарић “ у Суботици остварује се на српском и мађарском наставном језику.
Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр.8/2015,11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017
и 13/2018 ) послове психолога може да обавља: 1) професор психологије, 2) дипломирани психолог, 3) дипломирани
школски психолог - педагог, 4) дипломирани психолог, смер
школско-клинички, 5) дипломирани психолог - мастер, 6)
мастер психолог. Лице из тачке 5) и 6) мора имати најмање
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових
услова доказује се потврдом издатом од стране матичне
високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар , који се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу с чл. 140
Закона, уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није
осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старији од 6 месеци, оверену копију доказа да зна
српски и мађарски језик; (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или уверење о положеном испиту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), биографију са прегледом радних ангажовања.
Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се да
је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна српски
језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење
о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Копије доказа које се подносе при конкурисању
оверавају се од стране надлежног органа,у супротном, неће
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Техничка школа “ Иван Сарић “, Трг Лазара Нешића бр. 9,
24000 Суботица (са назнаком “Конкурс за радно место психолог). Информације о конкурсу могу се добити путем телефона : 024/555-221

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/522-031

Наставник физичког васпитања

на српском и мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ:Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
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дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Образовно-васпитни рад у Техничкој школи “ Иван Сарић “
у Суботици остварује се на српском и мађарском наставном
језику. Према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017 и 13/2018 - даље: Правилник ) послове наставника
физичког васпитања може да обавља:(1) професор физичког васпитања, (2) дипломирани педагог физичке цултуре,
(3) професор физичке цултуре,(4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
(5) професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, (6) професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, (7) дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер,(8) дипломирани
професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер, (9)
мастер професор физичког васпитања и спорта, (10) мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, (11) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет- односно физичко васпитање).

Наставник ликовне културе

са 87 % радног времена, на српском и
мађарском наставном језику на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој школи “ Иван Сарић “ у Суботици остварује се на српском и мађарском наставном језику. Према
Правилнику послове наставника ликовне културе може да
обавља: (1) професор ликовних уметности, (2) дипломирани
сликар - професор ликовне цултуре, (3) академски сликар ликовни педагог, (4) дипломирани вајар - професор ликовне
културе, (5) академски вајар - ликовни педагог, (6) дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,(7) академски графичар - ликовни педагог, (8) дипломирани графичар - професор ликовне културе, (9) дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе, (10) дипломирани
уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе, (11) дипломирани графичар визуелних комуникација
- професор ликовне културе, (12) професор или дипломирани историчар уметности, (13) дипломирани сликар, (14)
дипломирани вајар, (15) дипломирани графичар, (16) дипломирани графички дизајнер, (17) дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, (18) дипломирани сликар зидног
сликарства, (19) лице са завршеним факултетом ликовних
уметности, (20) лице са завршеним факултетом примењених уметности, (21) лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна, (22) мастер ликовни уметник
(завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно, примењене уметности и дизајна), (23)
мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно, примењене
уметности и дизајна), (24) мастер конзерватор и рестауратор
(завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно, примењене уметности и дизајна), (25)
мастер дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно, примењене уметности
и дизајна), (26) мастер историчар уметности (завршене
основне академске студије из области историје уметности),
(27) дипломирани костимограф, (28) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет- односно ликовну културу).

Наставник стручних предмета у подручју
рада Електротехника
на српском и мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој школи “ Иван Сарић “ у Суботици остварује се на српском и мађарском наставном језику.
Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника , стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Електротехника (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017,
4/2018 и 13/2018) послове наставника стручних предмета из
подручју рада Електротехника може да обавља: (1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског, (2) дипломирани инжењер електронике,сви смерови
осим индустријске енергетике, (3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике,
(4) професор информатике,(5) дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер
организације за информационе системе или дипломирани
инжењер организационих наука, одсеци за информационе
системе, информационе системе и технологије, (6) дипломирани инжењер рачунарства, (7) дипломирани математичар,
(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима, (9)
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски
програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и
комуникације, (10) мастер математичар, (11) мастер информатичар, (12) мастер инжењер информационих технологија,
(13) мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке), (14) дипломирани математичар - информатичар. Лица из подтач. (8)-(13), која су
стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области
рачунарства и информатике (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из
једне или две следеће области - Математика или Теоријско
рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар , који се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу с чл. 140
Закона, уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није
осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старији од 6 месеци, оверену копију доказа да зна
српски и мађарски језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или уверење о положеном испиту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), биографију са прегледом радних ангажовања.
Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се да
је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна српски
језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење
о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за
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Наука и образовање
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Копије доказа које се подносе при конкурисању
оверавају се од стране надлежног органа,у супротном, неће
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за радно место ______
(навести радно место за које се конкурише). Информације о
конкурсу могу се добити путем телефона: 024/555-221.

УЖИЦЕ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу научну област
Архитектура и урбанизам
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, завршен архитектонски факултет, објављени научни, односно стручни радови
у научним часописима или зборницима са рецензијама, најмање пет референци из области за коју се бира, способност
за наставни рад и педагошко искуство у високом образовању. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату и завршеном факултету, списак научних и стручних радова, доказ
о педагошком искуству. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником
организацији и систематизацији послова и Правилником о
избору у звање наставника и сарадника школе. Пријаву на
конкурс, биографију и списак објављених радова доставити
на CD-у уређено у MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве
на конкурс се достављају у року 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу школе.

ОШ “СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981, 031/562-982

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закон), и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога, стечено на А) 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 уз које кандидат
мора да има претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; Б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лиценцу),
односно положен стручни испит; да има обуку и положен
испит за директора школе (лиценцу за директора); да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарјућим 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, обу-
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ку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарјућег образовања. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да поднесе: диплому о стеченом
одговарајућем образовању у складу са одредбама члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања;
уврење о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном испиту или испиту за лиценцу; уверење 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); доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (овај доказ у
виду потврде да је кандидат положио испит из српског језика доставља кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику); 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 - лекарско уверење не
старије од 6 месеци; уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак- не старије од
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања не
старије од 6 месеци (ово уверење издаје надлежна служба
Министарства унутрашњих послова; уверење привредног
суда да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (подносе га само кандидати који су и раније обављали функцију директора школе);
доказ о резлтату 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
и оцену спољашњег вредновања; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе у мандатном периоду. Све доказе кандидат
је дужан да поднесе у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/формулар за пријаву на конкурс), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља
лично или поштом у претходно наведеном року на адресу
школе, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на телефон: 031/562-981 или 031/562-982.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са
функције
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 кандидат
треба да приложи: пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем образовању;
оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију
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 кокурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора дел.
бр. 459 од 13.07.2018. године. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-

ности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ 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
пријави 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
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Ближе информације о јавном конкурсу
могу се добити на телефон: 017/432-459. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
број 88/2017) и то: да има одговарајуће високо образовање
стечено на 1) 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да има
дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника или стручног сарадника; савладана обука и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; знање језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оврену фотокопију доказа о
положеном испиту за лиценцу или стручном испиту; доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од шест месеци); уверење из основног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобрачаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
уверење из привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредне преступе (не старије од шест месеци); доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ о резултатима
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Наука и образовање
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико
кандидат поседује такав извештај. Лекарско уверење (не
старије од шест месеци) доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Пријаве доставити непосредно
или путем поште на адресу школе са назнаком “Конкурс за
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник математике

на одређено време, до повратка запослене са
одсуства ради посебне неге детета за рад у
издвојеним одељењима

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, за рад у издвојеном одељењу у
Левовику

Наставник франуског језика

са 34,60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, за рад у
матичној школи и издвојеним одељењима

Дефектолог - олигофренолог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, за рад у специјалном комбинованом
одељењу од I-VIII разреда за децу лако
ометену у развоју

Библиотекар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 24 Закона
о раду („Сл. гланик РС“ бр. 74/14) за заснивање радног
односа, кандидат треба да испуњава и посебне услове
прописане одредбама чл. 139 и чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017)
односно да је стекао одговарајуће високо образовање.
Такође лице које се прима у радни однос мора испуњавати и услов у погледу степена и врсте стручне спреме
који је утврђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл.гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/112, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Кандидати за
пријем у радни однос попуњавају пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и техношког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: пријаву са краћом биографијом; оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образвању;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење из
суда и МУП-а о некажњавању (издато у последњих 6 месеци); уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лекарско уверење се прибавља пре закључења уговора о
раду; психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати који буду ушли у ужи избор бити накнадно
обавештени; доказ о познавању српског језика (на достављају кандидати који су стекли одговарајуће образовање на српском језику).
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СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391
e-mail: ssnteslaboljevac@gmai.com

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУЛИЋ”
19000 Зајечар, насеље Краљевица бб

Васпитач

Наставник пословне информатике

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка професора са функције директора
школе
УСЛОВИ: дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантна економија; професор математике, смер рачунарство и информатика; дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике
и информатике; дипломирани инжењер електронике, смер
рачунарске технике и информатике; дипломирани инжењер
организације рада, смерови кибернетски и за информационе
системе; дипломирани инжењер електронике, смер - примењена електроника; професор информатике; дипломирани
инжењер информатике; дипломирани инжењер информатике и статистике; дипломирани информатичар - пословна
информатика; професор технике и информатике; дипломирани математичар; мастер економиста, предходно завршене
основне академске студије у области економије, студијска
група Статистика, односно Информатика или мастер студије
у области економије, студијска група Статистика, односно
Информатика; мастер инжињер организационих наука, предходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група Информациони системи и технологије;
мастер математичар; мастер инжењер електротехнике и
рачунарства; мастер инжењер информационих технологија;
мастер инжењер организационих наука смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке; мастер професор технике и информатике.
Лице из алинеја шеснаеста до двадесете која су стекла академско звање мастер, морају да имају у оквиру завршених
основних академских студија положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство.
ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: краћу биографију, доказ о испуњености услова из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18), оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, доказ о адреси
на којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат
може доставити било кој документ издат од надлежног
органа), доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не
треба да доставља додатне доказе за овај услов), уверење
о држављанству РС. Право на учешће на конкурсу нема
кандидат који је осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна у трајању
од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично
дело насиље у породици; одузимање малолетног лица;
запуштање и злостављање малолетног лица; кривично
дело давања мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе,против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, ни лице
за које је у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду, дужан је да достави уверење о здравственој
способности за рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом слати на горенаведену адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја постављен је формулар који се попуњава приликом
пријављивања на конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Кувар
Мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних чланом 24 Закона о раду , кандидати треба да
испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и да имају одговарајуће образовање. Кандидат за радно место васпитача мора да има
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања VI или VII степен стручне спреме, смер васпитач. Кандидат за радно место кувара
мора да има средње образовање, III или IV степен стручне
спреме - смер кувар. Кандидат за радно место мајстора одржавања мора да има средње образовање III или IV степен
стручне спреме а од додатних знања положен испит за рад
са судовима под притиском (уколико нема положен испит
дужан је да га положи у року од 6 месеци) и возачку дозволу
Б категорије. Кандидати треба да имају и: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остарује васпитно-образови рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе оверене
преписе и то: диплому о стручној спреми; уверење - потврду
о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци); уверење о
држављанству (да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. За радно место васпитача кандидати
треба да доставе потврду високошколске установе којом
се потврђује да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисиплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова или оверени докуменат да је у току студија
положио испите из педагогије, и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о
раду а доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом у националну службу за запошљавање у Зајечару. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично
или на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи

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

Брже и лакше до посла уз обуке

БУДИ И ТИ КВАЛИФИКОВАН ЗА ИТ
У Србији је током претходног месеца посао нашло 26.300 грађана, што је за око
6,5 одсто више у односу на мај ове године, показују најновији подаци Националне
службе за запошљавање. Како би се смањио број незапослених лица на евиденцији
Националне службе за запошљавање, Влада Републике Србије у сарадњи са НСЗ
организује ИТ преквалификације за незапослене са евиденције
Да будућност припада ИТ сектору то је свима добро познато. Поред тога што ИТ стручњаци имају највише могућности да се запосле на
тржишту рада у Србији, све су чешће понуде за
ангажовање наших ИТ стручњака и у земљама
Европе и света.

Искуства полазника
Јелена Мирчевић и Војислав Стокић завршили су обуку и постали квалификовани за ИТ
сектор. Јелена је похађала интензивну обуку за
курс Јава, а предавачи су били професори математичког факултета.
Курс за то занимање оспособљава полазника да развија wеб апликације и сервисе који
су базирани на Јава ЕЕ платформи. „У средњој
школи смо доста учили програмирање, касније
сам уписала архитектуру, а током живота сам
схватила да то није за мене и сад ми се указала прилика за преквалификацију. Желим да
напоменем да сам пре месец дана почела и да
радим“ каже Јелена.
Да никада није касно уложити у своје образовање доказује и Војислав Стокић, који се у 55.
години живота одлучио на преквалификацију.
Војислав је имао жељу да заврши Електротехнички факултет, међутим у томе није успео, али
је уз помоћ Владе и НСЗ-а добио шансу да на
ЕТФ-у похађа курс за ИТ стручњаке.
„До сада сам се бавио сервисирањем рачунара и сматрам да је ова обука велики корак
напред у мом образовању. Имао сам нека предзнања о софтверу, а овај курс ми је омогућио да
надоградим своје знање и научим хардверске
вештине“ истиче Стокић додајући да наука и
технологија сваког дана напредују и да у блис-

ИТ стручњаци су веома
тражени у целом свету.
То потврђују подаци
Института инжењера
електротехнике и
електронике, водеће
светске струковне организације у Њујорку, који
говоре да се из године у
годину повећава тражња
за ИТ стручњацима и да
се то занимање сматра
изузетно вредним
Бесплатна публикација о запошљавању

Како би незапослени стекли вештине за брже и лакше
запошљавање Национална служба за запошљавање
организује атрактивне обуке које ће обезбедити неопходна
знања и вештине за рад у ИТ сектору: Јава програмирање,
израда веб-апликација, ПХП и .Нет програмирање...
кој будућности неће бити много простора за посао сервисирања рачунара.
„Важно је да човек има идеју. Моја је била да
направим софтвер и да га пласирам на тржиште
и на тај начин зарађујем. Међутим, проблем је
био што нисам био квалификован за израду
пројекта да бих идеју и реализовао. Захваљујући
овој обуци сам у томе успео и у цео пројекат
укључио још четири полазника курса“ поручује
Стокић.
Програм преквалификације, поред теоријског дела, подразумева и обавезни практични
део. Војислав је предложио своју идеју, укључио
колеге и добио подршку менаџмента ЕТФ-а за
рад. Пројекат се односи на вођење евиденције
ванредних ученика у средњем образовању у Србији. Он поручује будућим полазницима:

„Морате да верујете у себе, у своју идеју! Никада није касно. Немојте чекати да посао дође до
вас, идите ви ка послу. Ако вам је већ пружена
могућност да се остварите, преквалификујете
- искористте то. Држава вам је дала алат, ви га
искористите и направите од себе квалификовану особу за ИТ“.
Колико су тражени ИТ стручњаци говоре
подаци Института инжењера електротехнике и
електронике (ИЕЕЕ), водеће светске струковне
организације у Њујорку, који говоре да се из године у годину повећава тражња и да се то занимање сматра изузетно вредним.
Могућности су бројне, од рада у ИТ компанијама, као подршка за wеб сајтове, портале, интернет продавнице, wеб апликације...
Катарина Јовичин
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ПРЕКО 7.800 ПРИЈАВА
ЗА IT ОБУКЕ

Завршен је конкурс за бесплатне специјалистичке
информатичке обуке Националне службе
за запошљавање. Укупан број исправних пријава је 7.859

Највећи број пријављених кандидата који су испунили услове је са подручја
Београда, њих 2.963, затим Новог Сада - 826, следе Ниш са 821 и Крагујевац са
471 кандидатом.
Највеће интересовање је исказано за обуке за Java програмирање (3.378 кандидата), затим за Front-End Web програмирање (2.211), за обуке за Web апликације (913), обуке за PHP програмирање (532), обуке за .NET програмирање (525) и
за JavaScript (300).
Ово је до сада највеће интересовање за обуке које спроводи Национална
служба за запошљавање.
Програм специјалистичких информатичких обука представља наставак
успешно спроведеног пројекта Владе Републике Србије, који је у 2017. покренуо
Министарски савет за информационе технологије и иновационо предузетништво,
којим председава председница Владе РС Ана Брнабић.
Следећа фаза је одабир кандидата, у оквиру које се ће се вршити психолошко
тестирање и провера знања енглеског језика, које спроводи Национална служба.
У наредној фази селекције извођачи обукa тестираће основно познавање
рада на рачунару.
Први циклус информатичких обука почиње у септембру у 10 градова у Србији.

РАЗГОВОРИ
О КАРИЈЕРИ
У Београду, у Научно-технолошком
парку на Звездари, одржано “Каријерно
ћаскање” студената и запослених у
стартап и технолошко-развојним
компанијама
Студенти завршних година и дипломци различитих факултета Универзитета у Београду имали су прилике да се у несвакидашњој, неформалној атмосфери упознају и друже, али и да прикупе корисне информације и савете од представника компанија,
чланица Научно–технолошког парка, које развијају иновације у
области информационих технологија и других сродних области.
Сви представници компанија су упознали студенте са радом
и делатношћу компанија, могућностима које се нуде, приликама
и слободним местима за запослење, мотивисали их да се пријаве
за различите програме пракси, рада на пројектима и на тај начин
обезбеде себи пут до успеха.
Посебно су се осврнули на тешкоће преношења знања кроз
иновације и истакли важност подизања конкуретности. Такође су
поделили са студентима лична искуства на каријерном путу и дали
им смернице и савете у вези са будућом каријером. Манифестацији
су се придружили и студенти, који су били полазници првог Летњег
студентског стартап кампа, представљајући своје идеје.
Каријерно ћаскање у Научно технолошком парку је једна од
активности које реализују Центар за развој каријере Универзитета у
Београду и Пословно технолошки инкубатор техничких факултета у
склопу сарадње која им за циљ већу видљивост и доступност компанија окупљених у Центру.
Циљ је промоција добрих прилика за праксу и први посао,
али и већа укљученост студената у програме унапређења запошљивости и развој предузетничких вредности.

Новосађанке бесплатно уче да програмирају

ЖЕНЕ У ИТ СЕКТОРУ

С

У Стартит центру у Новом Саду, који се бави подстицањем иновација у домаћој
информационо-технолошкој заједници одржана бесплатна радионица обуке веб
програмирања за жене

а циљем да изгради ИТ заједницу која
ће омогућити женама да реализују
своје идеје, обуку је организовао тим
глобалне иницијативе непрофитног
и волонтерског карактера „Rails Girls“. Организација је настала у Финској, а сличне радионице до сада су одржане у више од 150
градова у свету.
Мисија седме по реду „Rails Girls“ радионице била је да приближи ИТ свет женама и
да их подстакне да се активирају у том сектору. Током два дана обуке, учеснице су у малим
групама, уз помоћ ментора, правиле веб апликацију и училе о основама програмирања,
интернета и развоја софтвера. Идеја је била да
полазнице након два дана стекну вештину да
направе нешто што је функционално.
Учесница радионица и студенткиња Факултета техничких наука Љиљана Поповић
каже да је информације о обуци пронашла
на интернету, а мотивација су јој биле пре-
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поруке професора да би знање програмских
језика могло бити веома корисно за даљу каријеру.
На претходним радионицама више од
200 жена из Новог Сада упознало се са првим
корацима веб програмирања. Учешће је било
Организаторка „Rails Girls“ Кристина
Стојаковић истиче да је поносна на то што су
њихове радионице иницијатива која се шири.
„Две учеснице наших радионица организовале су исте такве у другим градовима, па се
тако десио „Rails Girls“ у Нишу и Зрењанину“,
каже она.
Девојке из тима „Rails Girls“ објашњавају
да њихове активности подстичу жене да се
више укључе и добију прилику да искусе
рачунарство. Ментори су волонтери који помажу полазницима да науче да програмирање и такође се могу пријавити тој организацији уколико желе да се укључе у овај
програм.
Извор: Dnevnik.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Дуално образовање

ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДЕ СА ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
У оквиру дуалног система образовања, а на основу сарадње са компанијама, интензивно
се ради на томе да се образовни профили ускладе са потребама привреде. Највише се
траже месари, кувари, кројачи,али и бравари и турситичко-хотелијерски техничари
Школско звоно у септембру у клупе средњих школа доводи нову
генерацију ђака, који ће учењем уз рад ући у систем дуалног образовања. Подаци говоре да је кроз дуални модел образовања до сада
прошло 4.500 ученика.
Више од 600 компанија у 52 града и општина у Србији учествоваће у стручном образовању по дуалном моделу, а места има за око
3.500 ученика. Нова генерација у школској 2018/2019. години придружује се школарцима који су већ прошли кроз такав систем повезивања потреба привреде за образовним профилима.
Мирјана Ковачевић, директорка Центра за дуално образовање
Привредне коморе Србије, указује на исказане потребе компанија у
Србији. „На територији Јабланичког и Пчињског округа траже највише
индустријске механичаре, техничаре мехатронике, механичаре моторних возила, али и модне кројаче и мехиничаре текстилних машина
неопходних за производњу без застоја. У овом крају Србије дефицит је
кадрова у грађевинарству. Конкретно су тражени оператери основних
грађевинских радова, па ће се, како најављују у ПКС, и у наредом периоду интензивно радити на обезбеђењу услова да се у понуду образовних профила уведе и овај профил, по моделу дуалног образовања“,
каже Мирјана Ковачевић.
Она додаје да је велика потреба привреде Златиборског округа за
модним кројачима, али и образовним профилима машинске струке,
браварима-заваривачима и оператерима машинске обраде. Недостатак је радника у угоститељству, кувара и конобара и то највише на
територији Рашког и Зајечарског округа.
„Развој туризма у Зајечарском округу приметно је повећао потребу и за турситичко-хотелијерским техничарима. У Нишавском ок-

ругу траже се месари и пекари, али је велико интересовање за браваре-завариваче и оператере машинске обраде“, додаје Мирјана.
Што се тиче Војводине, најзаступљенији су образовни профили
машинске струке у Банату, док су у Бачкој потребни кувари и конобари, али и кадрови за индустрију прераде хране. Великим иностраним
компанијама у Београду су потребни техничари за логистику и шпедицију, али је тражња привреде и за браварима-заваривачима, трговцима, месарима и пекарима.
Извор: Телеграф

Нове могућности финансирања

ПОДРШКА МАЛИМ И СРЕДЊИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Одржан је пословни форум „WB EDIF 2018“ (Програм за развој предузећа и иновације
Западног Балкана), чији је циљ представљање повољнијих линија финансирања за мала и
средња предузећа. Програмом је обезбеђено 650 милиона евра за сектор малих и средњих
предузећа у Србији

Н

а скупу су представљене могућности које привредницима Србије и региона отвара Програм за развој предузећа и иновације Западног
Балкана, као један од најзначајнијих програма Европске уније за побољшање приступа финансијама, унапређење квалитета финансирања малих и средњих предузећа и развој финансијских тржишта у региону Западног Балкана.
„Овај скуп је посебно значајан јер је проблем финансирања један од највећих проблема који ограничава пословање привредника
у Србији и на Западном Балкану“, рекао је председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж.
По приступу финансирању, лакоћи добијања кредита и развијености финансијских тржишта, економије Западног Балкана се налазе у другој
половини листе 137 земаља које рангира Светски економски форум. Стандардна понуда банкарског у овом региону још је неадекватна за наша
мала и средња предузећа, односно, праћена је високим каматама, скупим и компликованим процедурама и недостатком дугорочних кредита.
„Јаз између понуде и тражење за кредитима је велики. Тржиште алтернативних видова финансирања код нас је још у повоју, а финансијски инструменти који у развијеним земљама имају значајну улогу у финансирању малих и средњих предузећа још су неразвијени“, рекао
је Чадеж и истакао да је неопходна активна и модерна политика подршке финансирању да би МСП сектор могао да напредује, инвестира и
отвара нова радна места. Самим тим био би конкурентнији и способан да се избори са конкуренцијом на тржишту ЕУ.
Програми попут ЕДИФ представљају најконкретнији облик подршке привреди Западног Балкана. За пет година обезбеђено је укупно 650
милиона евра и омогућена улагања у готово 5.000 малих и средњих предузећа, директно или кроз нефинансијске услуге, попут консултантских услуга за критичне делове пословања.
Државни секретар у Министарству привреде Бранимир Стојановић изјавио је да је приоритет министарства у наредном периоду да пружи
већу подршку сектору малих и средњих предузећа, да олакша приступ изворима финансирања и настави са унапређењем услова пословања.
Како је навео, један од главних резултата платформе је што сада има више различитих инструмената финансијске подршке за Западни Балкан.
„За нас је нарочито значајна гаранцијска шема, јер ће се подстицањем бољих услова кредитирања од стране финансијских посредника
олакшати и приступ финансирању за мала и средња предузећа. Тако ће више од 100 милиона евра повољних кредита бити на располагању
таквим предузећима у Србији“, навео је Стојановић.
Извор: ПКС
Бесплатна публикација о запошљавању
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Пореске олакшице за сузбијање
сиве економије

НОВЕ МЕРЕ

Инспектори проналазе раднике на црно

РЕЗУЛТАТИ БОРБЕ
ПРОТИВ СИВЕ
ЕКОНОМИЈЕ

Веома је важно да се континуирано
ради на мерама које ће помоћи да
се сузбије сива економија, а једна од
У првих шест месеци ове године,
њих је управо смањење доприноса на
а према резултатима Инспекције
зараде запослених, сагласили су се
и Пореске управе, борба против
министар финансија Синиша Мали и рада
сиве економије даје резултате.
извршна директорка НАЛЕД Виолета
Инспектори су открили мање
Јовановић
радника на црно, а смањен је и
нелегални промет дувана. Уз повећан
број контрола, Инспекција рада
открила је око 9.000 радника на црно

Сузбијању сиве економије ће свакако допринети и реформа Пореске
управе, која ће ту институцију учинити много ефикаснијом, закључено је на
састанку министра финансија и извршне директорке НАЛЕД.
Мали је истакао да је посебно важно што ће почетници у бизнису од 1.
октобра ове године имати пореске олакшице, чиме држава подстиче младе
да започињу сопствени бизнис. Он је додао да је битно да држава предузме
све неопходне кораке и мере како би олакшала рад привреди, што ће даље
допринети и већој запослености и бољим финансијским резултатима земље.
Како је саопштило Министарство финансија, на састанку је било речи
о спровођењу реформских иницијатива у областима сузбијања сиве економије и развоја електронске управе и имовине, као и припремама свих институција за спровођење фискалних олакшица за почетнике у пословању.
На састанку је било речи и о приоритетним мерама за унапређење
пословног амбијента.
Извор: Танјуг

„Истовремено смо имали за око 20 одсто мање људи који су радили на
црно него у истом периоду прошле године“, истиче директор Инспектората
за рад Стеван Ђуровић и додаје да су на то сигурно утицале и измене закона
из децембра прошле године, после којих радник већ првог дана мора бити
пријављен, па послодавци више немају изговор да је неко управо почео да ради.
У априлу ове године измењено је и чак 98 ставки у Закону о пореском
поступку, неке казне су дуплиране и уведена могућност привремене забране рада предузећу и до три месеца. Таква казна предвиђена је само за оне
који понове прекршај.
Инспекција рада открила је 10 нерегистрованих фирми, а порески инспектори су чешће контролисали нерегистровану делатност. „Извршено је 167
контрола, порез по том основу износи 111 милиона, што је пет пута више него
прошле године“, указао је Ненад Кртолица из Сектора контроле пореске управе.
За Пореску полицију посла је било и у регистрованим предузећима, па је
откривена 91 такозвана „фантомска фирма“. Такве фирме су основане да би другим предузећима омогућиле избегавање пореских обавеза. Такође, због нелегалне трговине акцизним производима поднето је око 240 кривичних пријава.
„Укупна вредност одузете робе у овом периоду је виша од 45 милиона
динара. Важно је истаћи да је око шест пута повећана количина одузете нафте и нафтних деривата а да је нешто смањена количина одузетих паклица
цигарета“, истакла је главна инспекторка Пореске полиције Нада Новосел.
Порезници су контролисали и фискалне касе око 900 фирми и утврдили да сваки трећи динар и даље иде мимо њих.
Извор: РТС

Борба против сиве економије

„РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО“
У Пироту је одржана едуктивна радионица пројекта „Реци НЕ раду на црно“,
на којој су представљени резултати пројекта и дискутовано о начинима
ефикасног сузбијања нелегалног рада
У Србији ће до краја године бити одржано укупно десет таквих едукативних радионица. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је циљ министарства и Инспектората за рад да кроз пројекат „Реци НЕ раду на црно“ разговарају
са послодавцима, синдикатима и радницима и да целој јавности укажу колики је значај сузбијања сиве економије.
„Ефикасност овог пројекта значиће целој Србији, на првом месту заштити права радника, спречиће се нелојална конкуренција, а већом наплатом
пореза и доприноса омогућиће се и додатно улагање у нашу земљу и тиме побољшати услови живота свих наших грађана“, истакао је Ђорђевић.
Стеван Ђуровић, в.д. директора Инспектората за рад рекао је да Инспекторат, поред борбе против сиве економије, истовремено ради на
већој безбедности и здравља на раду.
„Имамо резултате којима се поносимо. Прошле године открили смо преко 22.000 људи који су радили на црно, а од тог броја је 94 одсто
засновало стални радни однос. У току ове године имали смо 8.000 надзора више него у истом периоду прошле године и резултати показују да
је за око 20 одсто мањи број радника на црно“, рекао је Ђуровић.
Начелница Пиротског округа Драгана Тончић истакла је да је едукативна радионица у оквиру пројекта „Реци НЕ раду на црно“ добра
прилика да се подигне свест код грађана о штетности рада на црно, обзиром да Пиротски округ има више од 900 компанија и преко 2.200
Извор: www.minrzs.gov.rs
предузетника који раде.
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Прича са душом

РЕЦЕПТ ЗА ДУГОВЕЧНОСТ - РАД И ЉУБАВ

Ч

Она има 87 година, ради сваког дана и увек је насмејана. Олга је симбол
Калемегдана, а ово је њен рецепт за срећу

ак и да убрзаним кораком идете ка Споменику захвалности
Француској, журећи да избегнете гужву и туристичку вреву
на улазу у Калемегдански парк, тешко да ћете неопажено
проћи поред тезге на којој Олга Станковић (87) продаје сувенире, поштанске маркице, старе новчанице, разгледнице, шоље и туристичке водиче.
Туристи кажу да их привлачи својом харизмом, шармом, симпатичним досеткама, пријатношћу, а пре свега енергијом којом плени у
деветој деценији живота. Због непосредности и жеље за разговором са
људима које види први пут у животу, Олга је недавно била цитирана у
познатим француским новинама „Ле монде“, када је једном новинару
открила детаље из свог живота везане за Француску.
Од 1990. године она ради на Калемегдану. Дан почиње с‘ радошћу,
а када устане из кревета, кува прву јутарњу кафу. Затим остави шољицу да се оцеди и погледа да ли ће тог дана бити новца. Улази прво у
аутобус, па у трамвај и већ у 7.30 сати отвара свој штанд, пре него што
туристи из целог света не нагрну. Обожава ту јутарњу тишину. У центру
Београда ради до 19.30 сати сваког дана, без паузе од 1990. године, када
је отишла у пензију.
„Рођена сам 1931. године у Београду и крштена сам у Цркви Александра Невског на Дорћолу. Мајка ми је била Београђанка, као и баба и
деда, а деда је био добровољац у Првом светском рату. Основну школу сам
завршила у Батајници, гимназију и Трговачку академију у Земуну, а Вишу
економску у Београду“, прича Олга док туриста још нема на видику.
„Радила сам у Музеју шумарства и лова на Калемегдану од 1955.
године, који је касније припојен Природњачком музеју, па је то била Галерија Природњачког музеја. У пензију сам морала да одем 1990. године јер сам имала 35 година стажа, али сам остала на мом Калемегдану.
Радила сам и у финансијама и као кустос, држала предавања школарцима“, сећа се Олга и додаје да је писала песме и приче за децу, које је
објављивала у скоро свим југословенским часописима, од „Кекеца“ и
„Полетарца“ до „Јединства“, као и да је објавила књигу прича.

„Много волим Французе. Имала сам
много пријатељица Францускиња.
Они су изузетни људи и једини купују
разгледнице“, прича бака Олга

Атракција коју Олга има у понуди је
новчаница од 500 милијарди динара
из 1993. године, која је ушла у Гинисову
књигу рекорда. Признаје да је мања
потражња за њом откад је у
Зимбабвеу током инфлације 2009.
године одштампана једна нова
са износом већим за две нуле
Прича и да су први туристи деведесетих година били Руси, да су након њих почели да долазе Јапанци, а затим Немци, Данци и Холанђани.
Последњих година, према њеним речима, највише је Турака и Кинеза.
Није јој напорно да ради 12 сати дневно. „Ја толико волим Калемегдан да ми је прва мисао кад се пробудим како да стигнем овде. Волим сусрете са људима, а да вам признам, највише волим паре. То је
тако узбудљиво, даје ми снагу и јако је лековито за срце. Волим да тргујем и чим почнем да зарађујем мене то лепо осећање држи, јер на тај
начин могу да помогнем својој деци и да им побољшам квалитет живота. Да будем искрена, ја никад нисам умела да штедим“, каже Олга за
Приче са душом.
Овој радохоличарки ни температура не смета. Она је у најпознатијем београдском парку и на плус 40 степени, али и кад „удари“ минус.
„Радим без обзира на спољашњу температуру, мада, приметила сам да
једино не могу да издржим кад је минус 11. Лети обавезно носим шешир да се заштитим од сунца“.
Олга има сина, ћерку, унучад и једну праунуку. Ретко где иде даље
од Калемегдана. Каже да је путовала много и да је завршила са тим.
Живи са ћерком и унуком. „Уна је завршила за програмера, има још
дипломски да да. Говори три језика: шпански, енглески и француски.
Воли да дође да ми помогне“.
Олгин рецепт за дуговечност су рад и љубав према послу. Сигурна
је да овај трговачки посао не може да јој досади. Волела би да јој, како је
рекла за Приче са душом, Бог да још барем седам година живота, па да
заокружи цифру на 70 година стажа.
Извор и фотографије: www.pricesadusom.com
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СПОРАЗУМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Представници београдске Филијале Националне службе за запошљавање и
Градске управе потписали су у Секретаријату за привреду Споразум о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања за 2018. годину
Испред Филијале за град Београд НСЗ Споразум је потписао
директор Добросав Марић, док је испред Секретаријата за привреду
свој потпис ставио заменик начелника Милинко Величковић.
„Ово је четврта година како Секретаријат за привреду Града Београда заједно са београдском Филијалом НСЗ реализује активне
мере запошљавања. Прошле године смо за ове мере издвојили око
12 милиона динара, а приближно толико и Национална служба,
чиме смо успели да обезбедимо посао за 141 особу. Ове године смо
мало повећали тај износ на 15 милиона, што ће, уз средства НСЗ,
омогућити запошљавање око 170 незапослених суграђана“, истакао
је Величковић.
Он је напоменуо да ће у овој години у Београду бити реализована три програма запошљавања: јавни радови за незапослене
из групе теже запошљивих, а поосебно за незапослене у стању социјалне потребе; други је програм самозапошљавања којим се подстиче предузетништво, односно започињање приватног бизниса; а
трећи је програм субвенције послодавцима за новоотворена радна
места, чиме се подстиче ново запошљавање.
„Национална служба сваке године расписује јавне позиве намењене локалним самоуправама за суфинансирање програма запошљавања,
у којима учествује са 45% до 50% својих средстава у зависности од развијености општине. Оваква сарадња се реализује не само са Градом,
већ и са општинама, а у овој години то су општине Звездара, Младеновац и Лазаревац“, рекао је Добросав Марић и напоменуо да је у те сврхе
ове године НСЗ укупно издвојила око 37 милиона динара.
Том приликом директор београдске Филијале НСЗ је истакао да је београдска Филијала за реализацију својих програма јавних радова,
самозапошљавања и новог запошљавања у овој години издвојила преко 150 милиона динара.
Немања Новаковић

Град Чачак наставља позитивну праксу подстицања запошљавања

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЧАЧКУ

Уручене одлуке послодавцима за доделу субвенција за ново запошљавање
Ове године локална самоуправа је издвојила 14 милиона динара за ново запошљавање, за
шта је конкурисало 67 послодаваца и изразило
потребу да запосли 95 људи.
„Издвојили смо средства за запошљавање 61 незапосленог по захтеву 57 послодаваца, међу којима су и три особе са инвалидитетом, један самохрани родитељ и пет
особа који су судском одлуком добили право
да се старају о деци“, рекао је директор Фи-
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лијале Националне службе за запошљавање
Чачак Саша Обрадовић и нагласио да је ово
најстарија и најпопуларнија мера политике
запошљавања у том граду. Захваљујући тој
мери запошљавања за дванаест година је око
700 грађана добило посао.
Град Чачак је у овој години за реализацију мера активне политике запошљавања
издвојио укупно 40 милиона динара и то: за
субвенције послодавцима за запошљавање на

новоотвореним радним местима 14 милиона
динара, за јавне радове 7 милиона, субвенције
за самозапошљавање 9 милиона, програм
стручне праксе 7 милиона и програм обуке на
захтев послодавца 3 милиона динара.
„Желимо да се што више људи запосли у
Чачку и да добије стални радни однос, наравно уз подршку локалне самоуправе и Владе
Републике Србије. Добра је вест да је у јулу
ове године по први пут број незапослених на
евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Чачак мањи од осам хиљада,
односно 7.940 лица“, рекао је градоначелник
Чачка Милун Тодоровић.
У току је спровођење јавних радова за
седам послодаваца, који су ангажовали 47
незапослених са евиденције, а донете су и 33
одлуке за реализацију стручне праксе за 34
незапослена са подручја Чачка. Актуелан је
и јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца.
Подсећамо, у мају ове године у оквиру Локалног акционог плана запошљавања Чачка
за 2018. представници Националне службе за
запошљавање и Града потписали су споразум
о суфинансирању, као наставак добре сарадње.
Споразум се односи на суфинансирање програма за самозапошљавање, укупне вредности 16,4 милиона динара, од чега је издвојено
7,4 милиона динара од стране државе и 9 миА.Д./ Ј.Б.
лиона динара из буџета Чачка.
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Подстицај за привреднице у Србији

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Објављен је конкурс за женско иновативно предузетништво, а за ту намену држава је
обезбедила 100 милиона динара, поручио је министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић
Он је рекао да програм женског иновативног предузетниства има за циљ да што више промовише код жена и девојака отварање предузетничких радњи. „Желим да поручим свим женама да нису иновације само високе технологије, иновације су и када једна жена убаци у свој сок
ђумбир па се тај сок боље продаје сутра“, рекао је Поповић обилазећи домаћинство и предузетничку радњу Јасминке Ђуровић из Косјерића .
Министар је појаснио да се на расписани јавни позив могу јавити и организације, али и локалне самоуправе у Србији. Организације могу да
добију средства до 10 милиона динара, а локалне самоуправе до 15 милиона динара. Сва средства која је држава обезбедила су бесповратна.
Жеља министарства и државе је, каже Поповић, да што више
БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ ПРЕДУЗЕЋА
жена добије могућност за обуку и едукацију, али и да добију грантове
И ПРЕДУЗЕТНИКА У СРБИЈИ ПОРАСТАО
како би куповином неке нове производне опреме или услуга могле да
буду конкурентније на тржишту.
Број регистрованих предузећа и предузетника у Србији је за првих
„Неком је потребна опрема, некоме је потребно само да се помогне у
шест месеци ове године порастао је за 2,66 одсто, па у нашој земљи
продаји, маркетингу или помоћ у реализацији производа, како би били
сада послује 381.718 фирми.
успешнији на домаћем, а можда и на страном тржишту“, објашњава он.
„Регистровано је оснивање 4.611 предузећа, док је истовремено из
„У укупном процесу подстицања женског иновативног предузетрегистра обрисано је 1.310 привредних друштва“, истичу у АПР.
ништва у Србији веома важно радити на едукацији девојчица старости
Међу новооснованим предузећима, највише је у сектору неспецијаод 12 и 13 година, као у Европској унији, где се оне од тог узраста образују
лизоване трговине на велико, док су предузетници били најзаинтеу основним вештинама програмирања, у математици и ИТ сектору, али
ресованији за оснивање агенција за рачунарско програмирање. Код
такође и у другим делатностима које су везане за село и град“, истакао је
Поповић додајући да су породичне фирме стуб европске економије. Он је
угашених предузећа је највише оних из области трговине и предузетподсетио да у Аустрији, Немачкој, Италији или Мађарској, чак 70 до 80
ништва у области угоститељства.
одсто свих компанија чине управо мале породичне фирме.
Извор: Танјуг

Све више људи у Србији се бави пчеларством

РАСТЕ ИЗВОЗ МЕДА

Према подацима Привредне коморе Србије највећа извозна тржишта су
Норвешка и Италија, а извоз у САД и Македонију вишеструко је повећан протеклих година.
Фирме регистроване за извоз меда и производа од меда прошле године
су извезле за годину дана 2.538 тона „пчелињег злата“ у вредности од 9,8 милиона долара, највише у Италију, Норвешку и Немачку.
Према процени Републичког завода за статистику, у прошлој години
у Србији је било 849.000 кошница, што је 43 одсто више него 2011. године.
Стручњаци кажу да се очекује даљи раст броја кошница у нашој земљи јер се
све више људи одлучује да се бави пчеларством.
Ове године, показују подаци ПКС, производња багремовог и липовог
меда боља је него претходне, али је, с‘ друге стране, производња сунцокретовог меда мања због обилних киша.
Обзиром да је српски мед посебно квалитетан и препознат међу купцима у свету, тај производ је у перспективи велика извозна шанса Србије јер је
цела земља погодна за развој пчеларства, а држава нуди и субвенције за набаку опреме и покретање медарске производње.
Због свега тога недавно је у оквиру Групације за пчеларство ПКС предложено да се размотри формирање Института за пчеларство, јер је Србија
једина земља у окружењу која нема такав институт. Такође, у току је израда
програма развоја привредног пчеларства у Србији.
Главна добит у овој привредној грани није само производња меда, већ
и опрашивање биљних култура, па тако истраживања у свету потврђују
да се правилном употребом пчела у опрашивању, уз остале мере, принос у
пољопривредним културама повећава од 60 до чак 100 процената.
Извор: Танјуг

Стране инвестиције у Чачку

ПОСАО ЗА 1.000
РАДНИКА

У Чачку је положен камен темељац за
изградњу производног погона немачке
компаније „Vorwerk Autotec“ која је
велики произвођач резервних делова за
аутоиндустрију, пре свега за Audi, Daimler
Chrysler, Volkswagen, BMW, Porsche, Bentley
Ова компанија одлучила је да у Чачку изгради погон који ће запослити 1.000 радника, а простираће се на око шест хиљада хектара у
индустријској зони у Прељини. Вредност инвестиције је око 50 милиона
евра и план је да се у наредних шест година погон прошири на 65.000
квадрата затвореног производног простора и центар за тестирање.
Председник Србије Александар Вучић и извршни директор Vorwerk-a,
Јирген Милер, приликом полагања камена темељца положили су и временску капсулу са важним порукама за будућа поколења.
Догађају су, поред домаћина, Милуна Тодоровића, градоначелника
Чачка, присуствовали и Маја Гојковић, председница Народне скупштине
РС, министри Синиша Мали и Бранко Ружић, директори јавних и приватних
предузећа, као и директори образовних и установа културе у Чачку.
Ана Дојчиловић
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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

