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ПРАКТИЧНА ЗНАЊА
„Послови“ на Сајму пракси и запошљавања за младе - „Лансирај своју каријеру“. Разговарали смо са студентима и компанијама о значају сајма који бележи четврт века постојања, а у оквиру којег се представило више од 20 успешних компанија, које су понудиле праксу и запослење, а одржане су и различите
радионице и разговори за посао. Сајам „Career Days“ организује се са циљем да
се млади образовани људи повежу са успешним компанијама. Млади добијају
прилику да стекну практично знање и да се запосле, а компаније прилику да
дођу до великог броја квалитетних кандидата.
Студенти са којима смо разговарали углавном су на завршним годинама
различитих факултета и већина њих је дошла да покуша да добије прилику да
учи посао у пракси и стекне нове вештине које ће им касније помоћи при тражењу посла. Кажу да их је посебно привукло то што ће на сајму моћи да остваре
непосредан контакт са представницима компанија и да сазнају шта је то што оне
од њих очекују. Представници компанија истакли су да радо долазе на овакве
сајмове, јер имају прилику да директно разговарају са младима.
У овом броју представљамо вам рад Филијале Ужице НСЗ, која бележи
смањење броја незапослених у свим општинама. Истичући добру сарадњу са корисницима и послодавцима, као и локалном самоуправом, у тој филијали кажу
да се посебна брига води о теже запошљивим категоријама. Ове године организовали су два сајма запошљавања, у Бајиној Башти и у Ужицу, које је посетило
преко 1.100 незапослених, а након одржаних сајмова 453 лица је нашло запослење, што је близу 40% од укупног броја учесника. Манифестације је посетило и
97 особа са инвалидитетом.
Дуално образовање је једна од наших тема. На конференцији посвећеној тој
теми у организацији Швајцарско-српске привредне коморе речено је да се учење
кроз рад примењује у 84 средње стручне школе у Србији и по том систему школује се више од 4.200 ученика. Министар просвете Младен Шарчевић нагласио
је да тренутно постоје 32 дуална образовна профила, а да је у систем укључено
око 600 компанија у којима ученици уче кроз рад.
Још један догађај био је посвећен дуалном образовању. Представници седам аустријских логистичко-шпедитерских компанија које послују у Србији и
Саобраћајно-техничке школе у Земуну потписали су уговоре о дуалном образовању за образовни профил техничар за логистику и шпедицију. Учење кроз рад
започиње 30 ученика.
Водимо вас на регионално такмичење средњошколаца у предузетничким
вештинама које је одржано у Лесковцу, а најбољи је био тим који је осмислио „паметне“ рукавице, које би људима олакшале куповину. Идеја је да се ове рукавице,
кажу они, пласирају у трговинским ланцима, како би олакшали да у продавници
брже пронађу одређене артикле, сазнају њихову цену или нутритивну вредност.
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Филијала Ужице НСЗ

ДОБРА САРАДЊА СА КОРИСНИЦИМА И ПАРТНЕРИМА

Н

а подручју које покрива Филијала Ужице НСЗ, према подацима
до 30. новембра прошле године,
регистровано је 9.958 незапослених, од чега 5.357 жена (53,8%). Највише
је незапослених у граду Ужицу (3.840),
затим Пожеги (1.702), Бајиној Башти
(1.768), Ариљу (1.112), Косјерићу (627),
Чајетини (530) и општини Севојно (379).
Број незапослених је смањен и у свим
општинама појединачно у оквиру филијале.
Биљана Терзић, начелник Одељења за
посредовање у запошљавању и планирање
каријере, каже да је уколико се посматра старосна структура незапослених највише старијих од 50 година (33,68%), док је незапослених младих 20,5%. Када је у питању стручна
спрема, највише незапослених има средње
стручно образовање (57,3%), док је учешће
неквалификованих и нискоквалификованих
лица у укупној незапослености 24,7%, а оних
са факултетском дипломом 9,8%.

Сарадња са послодавцима и
рад са незапосленима

„Контакте са послодавцима реализујемо
обиласцима, непосредним и телефонским
контактима, посетама послодаваца самој
филијали и организовањем индивидуалних
и групних разговора послодаваца и кандидата. Тако је током ове године реализован
обилазак 628 послодавца, од чега 69 послодаваца у циљу њиховог информисања о могућностима запошљавања особа са инвалидитетом“, каже Биљана Терзић и додаје да су
контакти са послодавцима резултирали са
798 отворених пријава потреба за запошљавањем за 1.561 извршиоца и да је тренутно
ангажовано 1.149 незапослених.

Тражена занимања

„Међу високообразованима, најтраженији су дипломирани машински инжењери и
дипломирани инжењери електротехнике, затим инжењери грађевине са одговарајућим
лиценцама, наставници и професори страних језика, стручњаци за финансије - рачуновође. Можемо рећи да су у континуитету
тражени радници грађевинске струке, али
и трговци, књиговође, рачуновође, комерцијални радници, месари... Због оближњих
туристичких центара, стална је потреба за
радницима угоститељске струке, а изражена
је потреба за шивачима и осталим радницима текстилне струке, посебно на подручју
општина Ариље и Бајина Башта, али и у другим општинама“, каже наша саговорница.
Током сезоне, веома су тражени радници
на преради смрзнутог воћа и поврћа. На подручју Златиборског округа, сезонски послови
су одлична прилика да се додатно заради и
стекне радно искуство.

Обуке које организује НСЗ

Поред обука за тржиште рада које филијала реализује у складу са каталогом обука који је резултат прогнозираних потреба
тржишта рада, посебно актуелан програм у
оквиру ужичке филијале су обуке за потребе
послодавца.
„У току ове године у те обуке је укључено 71 лице, углавном у области машинске и
текстилне струке, из дрвопрерађивачке области - столари, као и прехрамбене струке.
Бесплатна публикација о запошљавању

Савремени услови рада постављају веће
захтеве и траже боље компетенције радника. Са неким послодавцима НСЗ има дугогодишњу и веома успешну сарадњу кроз
реализацију ових програма, који почињу
већ услугом посредовања, професионалне
селекције и на крају реализацијом обуке,
што у највећем броју случајева резултира
запослењем“, каже Биљана Терзић. Што се
тиче обука за тржиште рада, у 2018. години
очекује се реализација обуке за оператере на
ЦНЦ машинама и геронтодомаћице, као и
обуке за аранжере цвећа и основна информатичка обука за особе са инвалидитетом.

сопствени бизнис, а њих петоро је запослено
кроз субвенцију за отварање нових радних
места, док је једна особа ангажована преко
програма стручне праксе, а једна преко програма стицања практичних знања.
„ОСИ се врло радо укључују у обуке за
активно тражење посла, на сајмове запошљавања, едукативне услуге из области предузетништва, а веома су заинтересовани и за
програме који утичу на подизање вештина и
компетенција, рецимо за обуке за тржиште
рада – ове године очекујемо реализацију две
врсте обука, за аранжере цвећа и основну
информатичку обуку“, објашњава наша саговорница.

НСЗ промовише социјално одговорно
пословање и посебан акценат ставља на положај и запошљавање ОСИ. Ужичка филијала
НСЗ има одличну сарадњу са великим бројем
удружења, али и незапосленима који су веома активни у тражењу посла.
„На нашој евиденцији тренутно је
пријављено 328 ОСИ, а највише их има процењену радну способност првог степена. Ове
године кроз програме и мере АПЗ у оквиру
ужичке филијале прошло је укупно 286 ОСИ,
при чему је највећи број био ангажован на
програмима јавних радова, укупно 90“, каже
Биљана. Програм за који влада велико интересовање, јер омогућава запошљавање ОСИ
на неодређено време, јесте субвенција зараде
за ОСИ без радног искуства, у оквиру кога је
запослено 15 лица. Такође, уз подршку НСЗ
девет особа са инвалидитетом покренуло је

Ове године организована су два сајма
запошљавања, у Бајиној Башти и у Ужицу.
Сајмове су посетила 1.142 незапослена лица
која су остварила контакте са 44 послодавца.
Након сајмова, 453 лица су нашла запослење,
што је близу 40% од укупног броја учесника
сајмова, што је значајан резултат. Сајмове је
посетило и 97 особа са инвалидитетом.

Рад са особама са
инвалидитетом

Сајмови запошљавања

Сарадња са локалним
самоуправама

Филијала Ужице наставља сарадњу са
бројним социјалним партнерима, а сарадници филијале заузимају чланства у више
саветодавних тела у локалу и стални су учесници социјалног дијалога који је стављен у
функцију различитих мера за смањење незапослености и друга питања, а филијала врло
радо учествује у бројним пројектима.
„НСЗ је учинила доста на прилагођавању
програма и мера активне политике запошљавања потребама и незапослених лица и
послодаваца, које спроводи самостално или
у сарадњи са локалним самоуправама, које
кроз локалне акционе планове запошљавања
дефинишу програме од интереса за локалне
заједнице. При томе, постижемо веома добре
резултате у реализацији свих програма и
мера које спроводи НСЗ. Посебно смо поносни на добру сарадњу између одељења и
функција у оквиру наше филијале, што има
за резултат брзу и квалитетну реализацију
активности и задовољство свих корисника
услуга НСЗ“, закључује Биљана Терзић.
Б.Т., Ј.Б.
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Прилика за праксу

ЛАНСИРАЈ
СВОЈУ
КАРИЈЕРУ
Сајам пракси и запошљавања „Career days“ и
ове године привукао је пажњу великог броја
студената. У хотелу „Зира“ представило се више од
20 успешних компанија које су понудиле праксу и
запослење, а одржане су и различите радионице и
разговори за посао
„Career Days“ један је од највећих сајмова
едукације, пракси и послова са традицијом
дугом 25 година. Организује се са циљем да
се млади образовани људи повежу са успешним компанијама. Млади добијају прилику
да стекну практично знање и да се запосле, а
компаније прилику да дођу до великог броја
квалитетних кандидата.
Представници организатора из AIESEC
организације истичу да је сваке године све
веће интересовање и студената, али и компанија из различитих индустрија, па је и богатија понуда.
„За студенте је ово сјајна прилика да разговарају са представницима компанија и да
се представе на најбољи начин. Ми им помажемо, уколико је потребно, да напишу своју
радну биографију. На сајам најчешће долазе
млади који поседују теоријско знање, али немају никаквог искуства и заинтересовани су
пре свега за праксу, међутим, често се дешава да неко нађе одмах и посао. Управо због
тога смо организовали и speed dating – кратке састанке послодаваца и кандидата, где ће
многи добити прилику да се запосле“, каже
Антонина Марин, из организације AIESEC.

AIESEC представља највећу студентску
организацију која развија лидерски потенцијал младих. Кроз праксу желе да истакну
важност формалног и неформалног образовања и прикажу широк спектар могућности које се пружају младима у Србији.
Студенти са којима смо разговарали
углавном су на завршним годинама различитих факултета и већина њих је дошла да
покуша да добије прилику да учи посао у
пракси и стекне нове вештине које ће им касније помоћи при тражењу посла. Кажу да их
је посебно привукло то што ће на сајму моћи
да остваре непосредан контакт са представницима компанија и да сазнају шта је то што
оне од њих очекују. Сви су спремни за разговоре са послодавцима уз припремљену радну биографију.
Мира Пајовић је студенткиња пете године Фармацеутског факултета. Каже да јој
је пракса неопходна да би успела да нађе
посао по завршетку студија и да факултет

обезбеђује праксу од 2 месеца после десетог
семестра, коју ће свакако похађати. „Активна сам и тражим прилику за праксу, али до
сада нисам нашла ништа што би ми одговарало, јер нам се углавном нуде промоције по
апотекама. Овде на сајму сам видела много
озбиљних компанија у којима бих волела да
учим, па се надам да ћу успети“, каже нам
Мира.
На сајму у хотелу „Зира“ представиле су
се велике међународне и домаће компаније и

„Career Days“ је највећи сајам едукације,
пракси и послова, који има успешну
традицију дугу 25 година. Циљ овог
пројекта јесте да омогући повезивање
младих и образованих људи са успешним компанијама. Стварањем овакве
мреже комуникације, компаније могу да
запосле младе према критеријумима
које су унапред дефинисале, док велики
број квалитетних кандидата добија
прилику за праксу или отпочињање
каријере.
понудиле различите послове и праксе. Представници компанија кажу да радо долазе на
овакве сајмове јер имају прилику да директно разговарају са младима.
Милена Николић, из компаније „Страбаг“, која постоји већ 100 година, а у Србији
послује 15 година, каже да нуде три врсте
праксе за младе. „Имамо праксу у трајању од
3 недеље за студенте који се сами јаве, али и
праксу од 3 месеца, као и посебан приправнички програм од 12 до 15 месеци. Студенти
ће код нас имати прилику да много тога науче уз помоћ искусних ментора из различитих области“, каже Милена, додајући да им је
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циљ да они који се добро покажу и остану да
раде у компанији.
„Млади који нам се јављају уздају се
у своје знање и имају иницијативу, што је
данас веома важно. Имамо и велики број
иницијалних пријава, а млади који се сами
пријаве покажу се касније као јако добри и
привржени радници, па су нам искуства са
приправницима и практикантима веома добра“, објашњава наша саговорница.
Један од дугогодишњих партнера „Данa
каријере“ и генерални покровитељ је и компанија „Делез Србија“, чији тим броји преко
12.000 чланова који заједничким снагама услужују преко 1,2 милиона купаца на месечном нивоу у више од 400 продавница.
„За компанију су запослени најважнији
ресурс, инвестирамо у њих, али и у младе,
талентоване људе који су код нас увек добродошли. Кроз различите програме за таленте,
али и сарадњу са различитим образовним
институцијама и студентским организацијама широм земље, желимо да привучемо квалитетне и образоване младе људе, те
их подстакнемо на лични и професионални
развој, стицање знања и улазак у свет рада“,
каже Ивана Пејак, директорка за управљање
талентима и организациони развој у компанији „Делез Србија“. Она додаје да са организацијом AIESEC на годишњем нивоу сарађују
на више од 20 пројеката који су усмерени баш
ка младима и развоју њихових потенцијала.
Заједнички циљ је, како наводе, пружање
подршке младима у професионалном профилисању и ширењу мреже пословних контаката, као и преношењу лидерског искуства.
„Пројекат ‚Career days‘ препознали смо
као одличан начин за представљање шанси
за рад у нашем тиму, а ове године свим посетиоцима презентовали смо наш програм
плаћене праксе ‚Find Your Place at Delhaize‘. На
сајму се пријавило више од 100 дипломаца и
верујемо да ће неки од њих бити део нашег
тима од новембра“, каже Ивана и најављује
учешће на сајму и наредних година.
Студенти који су посетили сајам углавном су на завршним годинама различитих
факултета и већина њих је дошла да покуша да добије прилику да учи посао у пракси
и стекне нове вештине које ће им касније
помоћи при тражењу посла. Сви су спремни за разговоре са послодавцима уз припремљену радну биографију.
Представила се и компанија „Л‘Ореал“
како би понудила праксу, али и могућност
запошљавања. „Важно нам је да укључимо
младе у рад компаније и омогућимо им да се
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развијају, да истраже области које их интересују и одлуче се за ону која је за њих најбоља.
Жеља за учењем и развојем је пресудна за
успех“, каже Инес Оштрић из те компаније,
додајући да су праксе код њих дугорочније
и трају 6 месеци, како би кандидати заиста
могли нешто конкретно да науче и стекну
вештине које им могу омогућити да се ту
и запосле. За оне који добију праксу у овој

компанији сигурно ће много значити учење
код једног од водећих светских произвођача
козметике, који ове године прославља читав
век постојања и рада и у свом портфолију
има 26 најпознатијих и најпрестижнијих
брендова.
Компанија „Хемофарм“ трага за младим
и храбрим људима који желе да уче и спремни су да раде у тиму. Понудили су праксу, а
истичу да је код њих тренутно отворен програм плаћених пракси за студенте завршних година, дипломце и мастер студије. Тај

„Млади који нам се јављају уздају се
у своје знање и имају иницијативу,
што је данас веома важно. Имамо
и велики број иницијалних пријава,
а млади који се сами пријаве покажу
се касније као јако добри и привржени радници, па су нам искуства са
приправницима и практикантима
веома добра“, кажу послодавци који
трагају за младим, храбрим људима
који су спремни да уче и раде у тиму.
програм траје 6 месеци, а везан је за области
контроле и обезбеђења квалитета и сектор
производње.
„Досадашње искуство са практикантима
нам је одлично. Млади су врло радознали и
спремни да уче и свесни тога да је пракса велика шанса да стекну право искуство за посао. Кроз овај програм нудимо и запослење
за најбоље практиканте“, каже Ана Ђокић, из
компаније „Хемофарм“.
Поред компанија, на „Данима каријере“
представио се и велики број организација и
факултета, а ми смо разговарали са представницима Економског факултета у Београду, који посебну пажњу поклања сарадњи са
привредом. Тачније, Центар за сарадњу са
привредом Економског факултета основан
је 2015. године и од тада је успостављена сарадња са више од 400 компанија које студентима нуде праксу и послове.
„Од ове године најбољим студентима,
који заврше факултет у року са просеком
преко 8 и по, гарантујемо понуду за посао у
струци у периоду од 90 дана. Такође, Факултет је обезбедио више од 2.000 пракси студентима“, каже Нина Миаиловић из Центра.
Током Сајма пракси и запошљавања
„Дани каријере“, заинтересовани су могли да
учествују у кратким састанцима са послодавцима, интервјуима у трајању од 6 минута, у
којима су могли да обезбеде себи посао. На
посебно осмишљеним радионицама учесници су били у прилици да креирају свој
пословни имиџ и науче како да се боље организују и ефикасније користе своје време.
Јелена Бајевић
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ПРОГРАМИМА И МЕРАМА ДО ВИШЕ ОД
400 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У Градској кући у Нишу свечано су додељени уговори корисницима програма
и мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим
планом запошљавања града Ниша за 2018

Програми и мере активне политике запошљавања су реализовани на основу Споразума
потписаног између Града Ниша и Националне
службе за запошљавање, укупне вредности
72.727.000 динара (40 милиона динара средства Града и 32,7 милиона средства Националне службе за запошљавање). У програме
и мере субвенције за самозапошљавање, стицање практичних знања, новог запошљавања
лица из категорије теже запошљивих и јавне
радове укупно је укључено 410 лица.
„Активним мерама запошљавања на нивоу републике у овој години је до сада обухваћено 22.000 лица, од тога 2.600 само у Филијали Ниш. Град Ниш је један од градова који
запошљавање сврставају у своје приоритете и
који за те намене издваја значајна средства,
а то исто чини и Национална служба за запошљавање. Издвајајући значајна средства за
програме и мере активне политике запошљавања директно се утиче на смањење незапослености. У Србији је тренутно без посла 553.000
људи, што је за 11% мање него у истом периоду
прошле године, а у Нишу је то смањење у односу на прошлу годину готово 13,5%“, истакао је
овом приликом директор Националне службе
за запошљавање Зоран Мартиновић.
У програме и мере активне политике запошљавања у Филијали Ниш ове године је
укључено 2.600 лица и за те намене је издвојено 310 милиона динара.
„Град Ниш је једна од локалних самоуправа која издваја највише средстава за програме запошљавања. С обзиром на остварене

резултате, пораст запошљавања уз значајно
смањење незапослености, могу да кажем да
ћемо са овом праксом наставити и у наредном
периоду и да ћемо наредне године додатно
повећати износ намењен реализацији Локалног акционог плана запошљавања“, истакао је
овом приликом градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Смањење незапослености уз прилив директних инвестиција и отварање нових радних
места, значајно су променили слику тржишта
рада у Нишу у последњих неколико година.
„Град Ниш и Национална служба за запошљавање су испунили обећање које су дали на
истом овом месту прошле године и у програме
и мере активне политике запошљавања ове године укључено je више лица у односу на прошлу годину. Тренд смањења незапослености
је настављен. У односу на исти период прошле
године, данас је у Нишу 13,5% незапослених
мање, а 30% мање односу на период пре четири године. Оптимиста сам да ће тај тренд бити
настављен и у будућем периоду, с обзиром да
Влада Србије и Град Ниш константно раде на
привлачењу додатних директних инвестиција
и отварању нових фабрика, а поменућу да је у
претходном периоду отворено 6 нових фабрика“, истакао је овом приликом директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић.
Финансијска подршка коју пружају Град
Ниш и Национална служба за запошљавање
од великог су значаја локалним привредницима.

„Када смо прошле године планирали ове
мере погодили смо суштину и пружили смо
оно што је стварно привреди било потребно“,
казао је овом приликом председник Савета за
запошљавање Града Ниша Михајло Здравковић.
„Тренутно запошљавамо око 60 радника
и подршка Националне службе за запошљавање и Града Ниша је изузетно значајна за
нас, пошто планирамо даљи раст и додатно
запошљавање“, истакла је овом приликом директорка Винарије „Статус“ Јелена Ђошић.
Догађају су испред Националне службе за
запошљавање присуствовали и заменик директора Националне службе за запошљавање
Петар Јарић, члан Управног одбора Драган Јаковљевић, директорка Сектора за подршку запошљавању Неда Милановић и директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић са сарадницима.
Владан Крстић

4. Форум напредних технологија од 6 до 8. новембра у Нишу
Град Ниш у партнерству са Привредном комором Србије - Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног
округа, Електронским факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за запошљавање - Филијала Ниш и Кластером напредних технологија - НиКАТ и ове године организује 4. по реду Форум напредних технологија, 6-8. новембра 2018. године у Официрском дому у Нишу.
Дешавања која ће бити организована у оквиру Форума напредних технологија најављена су на конференцији за медије одржаној у холу
Градске куће у Нишу. Новинарима су се обратили председник Радног тима ФНТ и члан Градског већа Михајло Здравковић, директор Регионалне
привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа Александар Милићевић и директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић.
„Овогодишњи Форум обиловаће интересантним дешавањима. Предвиђено је неколико изузетно интересантних панела на тему високих технологија, затим биће Б2Б састанака (business to business), изложба ‚Ниш - град електронике кроз време‘, 8. ICT форум, специјализовани сајам запошљавања и сајам образовања и још других пропратних активности“, најавио је овом приликом Михајло Здравковић.
Генерални циљ Форума је презентација привредних, научно-образовних, институционалних и кадровских потенцијала града Ниша, региона
и Србије у области напредних технологија.
„Форум еволуира заједно са градом и привредом града, тако да ће ове године поред компанија које имају велики локални значај, бити присутне компаније које су на националном и светском нивоу изузетно значајне. Биће прилика за размену искустава али и за склапање конкретних
послова, поготово на Б2Б састанцима“, казао је овом приликом Александар Милићевић.
Трећег дана Форума, 8. новембра, биће организован и 4. специјализовани сајам запошљавања
и сајам образовања.
„Евидентан је раст компанија које послују у домену напредних технологија, а људски ресурси
су један од најбитнијих фактора тог раста. Управо зато су специјализовани сајам запошљавања и
сајам професионалне оријентације саставни део Форума напредних технологија. Биће ово одлична
прилика да се сагледају образовни потенцијали које град пружа са једне стране и да се види шта
је оно што је привреди од људских ресурса потребно, са друге стране“, истакао је овом приликом
Бобан Матић.
У складу са концепцијом главне манифестације, на сајму запошљавања тражиће се занимања
из области информационих и комуникационих технологија, електронике, машинства, биомедицине и напредних технологија уопште. На сајму професионалне оријентације учествоваће средње,
више школе и факултети, образовне установе које имају значајну улогу у обезбеђивању адекватне
структуре људских ресурса, што је од посебног значаја за будућа запошљавања.
Владан Крстић
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Октобарска повеља за Националну службу за запошљавање

САРАДЊОМ ДО ВЕЋЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ
„Захвалан сам што је руководство Општине Гаџин Хан препознало Националну службу за
запошљавање као партнера у решавању проблема незапослености, а наша вишегодишња
сарадња ће се наставити и у будућности, како би се обезбедила радна места за становнике
и зауставиле економске миграције“, истакао је Зоран Мартиновић, директор Националне
службе за запошљавање
У Народној библиотеци „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, поводом Дана
општине одржана је свечана седница Скупштине општине Гаџин Хан. У част
ослобођења Заплања у Првом светском рату, сваке године 12. октобра обележава се Дан општине, а ове године је уједно обележен и велики јубилеј, 100 година
од ослобођења. Овим поводом Општина Гаџин Хан доделила је Октобарске повеље и захвалнице заслужним појединцима, фирмама и институцијама.
У име Националне службе за запошљавање Октобарску повељу примио је
директор НСЗ Зоран Мартиновић.
„Захвалан сам што је руководство Општине Гаџин Хан препознало Националну службу за запошљавање као партнера у решавању проблема незапослености, а наша вишегодишња сарадња ће се наставити и у будућности, како би
се обезбедила радна места за становнике и зауставиле економске миграције“,
истакао је Мартиновић.
Председник Општине Гаџин Хан Саша Ђорђевић захвалио се на сарадњи
овогодишњим добитницима Октобарске повење - министру без портфеља задуженом за демографију и популациону политику, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Националној служби за запошљавање и Екуменској хуманитарној организацији.
Свечаној седници поводом Дана општине Гаџин Хан у име Националне
службе за запошљавање присуствовали су и директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, заменица директора нишке филијале Наташа Станковић и начелница Одељења за образовање и обуке Тамара Милошевић.
У оквиру пратећег програма приказан је документарни филм о Драгутину
Матићу, познатом као Око соколово, најпознатијем српском војном извиђачу,
који је учествовао у оба балканска рата и у Првом светском рату. Био је на Церу,

Колубари, повлачио се преко Албаније, био на Солунском фронту, учествовао у
његовом пробоју и ослобођењу Србије.
Гаџин Хан je једна од једанаест општина Нишавског округа и простире се
на површини од 325 квадратних километара. Подручје општине има 34 насеља,
у којима живи 8.357 становника. Према последњим подацима, на евиденцији
НСЗ у овој општини се тренутно налазе 1.003 незапослена лица. У поређењу
са истим периодом прошле године незапосленост је смањена за 11,8%, а у поређењу са истим периодом пре четири године за 28,9%.
Ове године у програме и мере активне политике запошљавања на територији општине Гаџин Хан укључено је 99 лица и уложено укупно 18,8 милиона
динара.
Владан Крстић

ИЗВИЊЕЊЕ
У прошлом броју „Послова“, број 800, овај текст објављен је под насловом који је садржавао грешку (стајало је „незапослености“, уместо „запослености“), насталу услед пропуста у коректури и припреми текста за штампу, а што је утицало на потпуну промену значења. Овим путем редакција се
извињава потписнику текста, актерима догађаја који је у тексту описан, као и читаоцима.

Сајам запошљавања у Рашки

У СУСРЕТ ЗИМСКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ СЕЗОНИ

На јубиларном, десетом сајму у Рашки учествовало је 19 послодаваца са понудом од преко 200
углавном сезонских радних места
У петак, 19. октобра, одржан је Сајам запошљавања у Рашки, који се традиционално пред зимску
туристичку сезону организује због потреба послодаваца на Копаонику. Потребу за радницима туристичко-угоститељске струке исказало је десетак
хотела са Копаоника: MK Mountain resort, нови хотел
Горски, Сребрна лисица, Путник, Клуб А, Милмари,
Греј, Краљеви чардаци. Металске раднике тражили су послодавци из Баљевца на Ибру, а на сајму

Бесплатна публикација о запошљавању

је учествовала и фирма из Суботице „Татравагонка
братство“, којој су потребни заваривачи и бравари.
Велико интересовање незапослених било је за
понуду послова у новоотвореној текстилној фабрици Luss protect, која се бави производњом заштитне
радне одеће, лаке конфекције и војно-полицијских
униформи, а поред тренутних потреба за шивачима и сродним занимањима намера им је да шире
производне капацитете и програме. Како су представници фирме на сајму истакли, њихова визија је
да постану апсолутни лидер у региону када је у питању текстилна производња. Фабрика је опремљена најсавременијим машинама, а радницима пружа могућност учења и напредовања.
Директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић похвалила је Општину Рашка, једну од
ретких у Србији која, иако припада неразвијеном
подручју, издваја велика средства за подстицаје у
запошљавању, у сарадњи са НСЗ али и самостално.
Сајам је званично отворио председник Општине Рашка Игњат Ракитић, нагласивши да сајмови

запошљавања заиста имају и испуњавају своју сврху, додавши да улагање у запошљавање представља једини начин да млади остану у Рашки. Ракитић је изнео податак да је финансирањем општине
и државе број приватних предузетника у Рашки у
овој години повећан за 110 у односу на 2014.
Сајам је посетило око пет стотина незапослених. У оквиру пропратних активности додељени су
уговори по програму самозапошљавања, који Филијала Краљево НСЗ спроводи суфинансирањем са
локалном самоуправом Општине Рашка.
Тања Павловић
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Грађанима Алтине понуђени слободни послови

З

ЗАПОСЛИМО ЗЕМУН

емунска служба НСЗ и Општина Земун
одржале су 23. октобра презентацију
актуелне понуде слободних послова у
насељу Алтина, на раскрсници улица
Угриновачки пут и Добановачки пут, што је
седми такав догађај организован у наставку
акције „Запослимо Земун“.
Саветници за запошљавање београдске филијале НСЗ су у директном контакту
грађанима Алтине представили актуелну
понуду преко 60 слободних радних места на
територији главног града, од којих су најактуелније биле позиције за: хемијске и фармацеутске техничаре, металоглодаче, медицинске сестре, васпитаче, молере, раднике у
мењачници, спремачице, оператере на паковању готових производа, физиотерапеуте,
шефа магацина, организатора туристичких
путовања, менаџера за безбедност и здравље
на раду...

На претходних шест презентација у оквиру акције „Запослимо Земун“ грађанима
су били представљени јавни позиви НСЗ (ис-

пред ГО Земун), актуелна понуда сезонских
послова (у Земун Пољу) и актуелна понуда
слободних послова (у центру Земуна, на Земунском кеју, у Угриновцима и Батајници).
У реализацији акције „Запослимо Земун“ Општина је активно учествовала кроз
представљање својих програма и погодности
за грађане. У овим акцијама готово 200 житеља Земуна и околних насеља показало је
интересовање за неку од понуда НСЗ, 45 незапослених је упућено на разговор код послодавца, а 12 незапослених Земунаца је радно
ангажовано.
Оно што је презентацију у Алтини издвојило од сличних презентација организованих у другим деловима Земуна, јесте што
се у овом насељу одређени број пензионера
распитивао о слободним пословима, али и о
понудама за привремено повремене послове.
Немања Новаковић

ЗАХВАЛНИЦА ФИЛИЈАЛИ ПРИЈЕПОЉЕ НСЗ
Међуопштинска организација савеза слепих Србије - Пријепоље поводом Светског
дана слепих - Дана белог штапа доделила је захвалницу Националној служби за
запошљавање - Филијали Пријепоље и директорки Ани Пејовић за сарадњу и допринос на
унапређењу ове организације
Сарадња Филијале Пријепоље и Међуопштинске организације савеза слепих - Пријепоље
датира већ дужи низ година. Ове две институције имају успостављен чврст партнерски однос и
сарадњу, која се огледа у правовременом информисању и техничкој подршци и помоћи у реализацији мера активне политике запошљавања за чланове Међуопштинске организације савеза
слепих који се воде на евиденцији незапослених.
По доношењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, на тематски организованом округлом столу чланови Савеза слепих су били информисани, у складу са законом, о правима особа са инвалидитетом на: утврђивање статуса и процену
радне способности, подстицање запошљавања, радне и социјалне укључености и афирмацију
једнаких могућности на тржишту рада, мере и активности професионалне рехабилитације, запошљавање под општим условима, запошљавање под посебним условима, мере активне политике запошљавања, запошљавање у посебним организационим облицима запошљавања и
радног ангажовања особа са инвалидитетом и друга права у складу са законом.
Чланови савеза су се са задовољством одазивали и учествовали на јавној презентацији
мера активне политике запошљавања у организацији НСЗ Филијале Пријепоље.
Међуопштинска организација савеза слепих Пријепоље је активно учествовала на сајмовима запошљавања, где су њихови чланови имали прилику да у директном контакту са више
послодаваца искажу своју мотивисаност и жељу за радним ангажовањем.
У последњих пет година кроз програме јавних радова било је ангажовано 7 чланова Савеза,
а укупна вредност јавних радова на којима су били ангажовани износи 1.026.457,28 динара.
Филијала Пријепоље НСЗ ће и даље настојати да сарадњу подигне на још виши ниво, у циљу
професионалне рехабилитације и радног ангажовања чланова организације Савеза слепих.
Александар Стикић

Сајам тимова за каријерно вођење и саветовање
Едукативни центар Крушевац је у сарадњи са Филијалом Крушевац НСЗ, Школском управом и члановима Савета за каријерно вођење и
саветовање, 18. октобра у Крушевачком позоришту организовао Други сајам тимова за каријерно вођење и саветовање средњих школа.
Сајам је реализован у оквиру пројекта „Моја каријера - Међусекторски до развијеног система каријерног вођења и саветовања у средњим
школама у Крушевцу“, уз подршку швајцарске организације Solidar Suisse.
На штандовима средњих школа представљене су активности у области каријерног вођења и саветовања, као и образовни профили. Уз
поделу појединачних каријерних информатора за сваки образовни профил, ученици средњих школа приказали су и интересантне огледе.
Међу посетиоцима сајма најбројнији су били ученици средњих и завршних разреда основних школа, представници образовних установа и
институција.
Циљ пројекта је унапређивање запошљивости и запошљавање младих током средњошколског образовања, кроз институционализацију
међусекторског модела каријерног развоја младих и ширење мреже партнерстава и услуга.
Као председавајући Савета за каријерно вођење и саветовање, Предраг Марковић, директор крушевачке филијале НСЗ, истиче: „Једна
од активности Савета је формирање тимова за каријерно вођење и саветовање при средњим школама, које је већ дало резултате и које ће у
наредном периоду променити слику на евиденцији незапослених и омогућити послодавцима лакше проналажење квалитетнијих кадрова“.
Ана Бацић
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У ОВОМ БРОЈУ

1367

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

10
15
17
26
30
30
31

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

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

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, 99/14 и
94/17), 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 и Закључка
Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-7138/2018 од 27. јула
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 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. 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 техничким 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; позна-
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вање 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 објеката - 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.

2. Радно место републички
електроенергетски инспектор

за подручну јединицу ширу од подручја
управног округа за Подунавски,
Браничевски, Поморавски, Зајечарски
и Борски управни округ, са седиштем у
Смедереву, 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 техничким 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 објеката - 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 послове израде
Енергетског биланса

у звању саветник, у Групи за послове
стратегије и планова у области развоја
енергетских сектора, у Одсеку за стратешко
планирање у енергетици, у Сектору за
енергетску ефикасност и обновљиве изворе
енергије
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове припреме предлога годишњег Енергетског биланса Републике ради
достављања Влади на доношење; прати реализацију

Енергетског биланса и обједињује предлоге мера за
отклањање поремећаја у његовој реализацији; припрема методолошка упутства за исказивање података који се прикупљају и анализирају ради израде енергетског биланса, енергетских индикатора и
енергетског планирања и обезбеђује њихову примену; учествује у припреми стратешких докумената и прати и анализира енергетску статистику ради
припреме подлоге за израду предлога Стратегије
развоја енергетике Pепублике и програма за њену
реализацију и праћење реализације; припрема стручне подлоге за предлоге подстицајних мера у Сектору и прати ефекте тих мера на смањење енергетског
интензитета; учествује у реализацији међународних
и домаћих пројеката чији је саставни део енергетски
биланс, енергетски индикатори и израда енергетске
базе података; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области машинско инжењерство или технолошко
инжењерство на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од 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”, брoj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18) усмено; познавање Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, брoj 79/05, 81/05, 83/05,
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) - усмено;
познавање рада на рачунару - провера практичним
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено
и вештина комуникације - усмено.

4.Радно место за правне послове у
области обновљивих извора енергије

у звању самостални саветник, у Одсеку за
обновљиве изворе енергије, у Сектору за
енергетску ефикасност и обновљиве изворе
енергије
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте закона, предлоге
подзаконских аката и техничких прописа из области
ОИЕ и ради на усклађивању прописа са прописима
Европске уније; припрема материјале из делокруга
рада Сектора ради достављања Влади на разматрање и усвајање, као и мишљења на нацрте закона и предлога других прописа које достављају други
овлашћени предлагачи; израђује решења по захтевима за издавање енергетске дозволе за изградњу/
реконструкцију објеката/постројења за спрегнуту
производњу електричне и топлотне енергије до 10
MW, као и решења о стицању статуса повлашћеног
произвођача електричне енергије за постројења
за спрегнуту производњу електричне и топлотне
енергије која користе обновљиве изворе енергије;
припрема предлоге решења кад у другом степену
одлучује Влада; прати прописе ЕУ у области енергетске ефикасности и енергетског планирања ради
усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ;
учествује у припреми мишљења о примени закона
и других прописа из делокруга Сектора и припрема уговоре о финансирању пројеката из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
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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, 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 државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 и 47/18) - усмено; познавање Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16) - усмено; познавање Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено;
познавање Уредбе о измени Уредбе о условима и
поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног
произвођача и произвођача електричне енергије из
обновљивих извора енергије („Службени гласник
РС“, број 60/17) - усмено; познавање Уредбе о изменама и допунама Уредбе о подстицајним мерама за
производњу електричне енергије из обновљивих
извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени
гласник РС“, број 60/17) - усмено; познавање Уредбе о изменама Уредбе о уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС“, број 61/17);
познавање Уредбе о гаранцији порекла („Службени
гласник РС“, број 82/17) - усмено; познавање Уредбе
о накнади за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије („Службени гласник РС“, број
12/16) - усмено и познавање Правилника о енергетској дозволи („Службени гласник РС”, број 15/15 и
44/18) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

5. Радно место републички геолошки
инспектор

у звању саветник, у Одсеку за геолошку
инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске
инспекције, Сектор за геологију и рударство
1 извршилац

Опис послова: Припрема и врши инспекцијске прегледе у примени закона и других прописа донетих за
његово спровођење у погледу испуњености услова
за обављање делатности геолошких истраживања
минералних сировина као и инспекцијски надзор
над извођењем геолошких истраживања; припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским
пословима повереним Аутономној Покрајини; доноси решења и закључке; подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; припрема извештаје о раду; прикупља и обрађује податке о
постројењима које подлежу инспекцијској контроли;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области геолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци на пословима геолошких истраживања лежишта минералних сировина, 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
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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.

6. 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.

www.nsz.gov.rs

7. Радно место за програмирање

у звању самостални саветник, у Групи за
припрему пројеката који се финансирају
из фондова ЕУ и међународне помоћи,
у Одељењу за управљање пројектима,
у Сектору за европске интеграције,
међународну сарадњу и управљање
пројектима
1 извршилац

Опис послова: Усклађује прилоге за релевантна
програмска и стратешка документа за финансирање
из ЕУ фондова и међународне помоћи и сарађује
са заинтересованим странама у процесу програмирања; идентификује и израђује нацрте предлога
пројеката; прати квалитет релевантне пројектне
документације (студије изводљивости и слично) и
пратеће пројектне документације у складу са процедурама; учествује у оцени приоритета и у планирању потребног националног суфинансирања; спроводи препоруке ревизора, као и принципе и правила
неопходна за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања
фондова ЕУ у оквиру надлежности Групе; припрема
материјал за учешће у раду релевантних секторских
група за припрему пројеката; припрема извештаје о
процесу програмирања и препоруке за његово унапређење; сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у поступку програмирања; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области 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 наjмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS Office,
Internet).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања - познавање Законa о потврђивању
Оквирног споразума између Републике Србије и
Европске комисије о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 19/14) - усмено; познавање
Уредбe о управљању програмима претприступне
помоћи Европске уније у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020.
године („Службени гласник РС“, број 86/15) - усмено;
познавање рада на рачунару - провера практичним
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено
и вештина комуникације - усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
III Трајање рада и место рада: Радни однос на
свих седам радних места заснива се на неодређено време и место рада за радно место под тачком
1. конкурса је Краљево, Трг Јована Сарића 1/3, за
радно место под тачком 2. конкурса је Смедерево,
Трг републике 5, за радна места под тачкама 3, 4. и
7. конкурса је Београд, Краља Милана 36, за радно
место под тачком 5. конкурса је Нови Београд, Омладинских бригада 1 и за радно место под тачком 6.
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.
31.10.2018. | Број 801 |
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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 у складу са законом којим се уређује
изградња објеката (за радна места под тачкама 1 и
2 конкурса);
• доказ о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује
рударство (за радна места под тачкама 5 и 6 конкурса);
• возачка дозвола за положен возачки испит Б категорије (за радна места под тачкама 1, 2, 5 и 6 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.
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 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
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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 28. новембра 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.
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, 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.
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.
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.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства рударства и енергетике, интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу еУправе, 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.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, председник суда Јован
Јовановић, на основу одредбе чланова 47, 48, 54. и
55. Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“ бр.79/05, 81/05-испр, 64/07, 67/07-испр, 116/08
и 99/14), одредби Закона о изменама и допунама
Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“ бр.94/07 од 19.10.2017. године), одредби чланова 17, 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Сл. гласник РС“ бр.41/07 и
109/09), као и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава посл.бр. 51.
бр. 112-8976/2018 од 26.09.2018. године, а у складу
са Правилником о унутрашњем уређењу и стематизацији радних места у Привредном суду у Београду
посл.бр. I-Су.бр.9/2016-5 од 25.02.2016. године и
Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и стематизацији радних
места у Привредном суду у Београду посл.бр. I-Су.
бр.9/2016-5-6 од 02.02.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
у Привредном суду у Београду
I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни суд у Београду, Београд, Масарикова 2
II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник - виши судијски
сарадник
звање самостални саветник
4 извршиоца

III Услови за рад на радном месту судијски
помоћник - виши судијски сарадник: стечено високо образовање из научне области правних
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ (мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит; најмање 2 године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита.
IV Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о стечају, Закона о привредним
друштвима, Закона о приватизацији, Закона о облигационим односима, Закона о парничном поступку,
Закона о извршењу и обезбеђењу – усмени разговор са учесницима јавног конкурса, као и вештина
комуникације – непосредно, кроз усмени разговор са
учесницима јавног конкурса.
V Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности и радног
односа, да учесник конкурса има општу здравствену
способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место потписана својеручно, са
контакт адресом и бројем телефона
2. биографија
3. оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије
4. оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених
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5. оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема
6. оригинал или оверена копија уверења о положеном правосудном испиту
7. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа издате од стране државног органа у коме је
учесник конкурса био у радном односу
8. оригинал или оверена копија лекарског уверења о
општој здравственој способности за рад
9. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старији од шест месеци)
10. попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Привредни суд у Београду
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција (Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити (Образац бр.2).
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16), прописано
је између осталог да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да изврши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац
бр.1 или бр.2) којом се опредељује за једну од две
могућности и то да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат
учини сам.
Обрасце бр. 1 и бр. 2 можете преузети на интернет
презентацији Привредног суда у Београду у оквиру
обавештења о јавном конкурсу. Попуњену пријаву
неопходно је приложити уз напред наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која
је оверена код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Пријаве се подносе на шалтеру пријема Привредног суда у Београду, на адреси Београд, Масарикова 2 или поштом на наведену адресу, са назнаком:
„Пријава за јавни конкурс“.
VIII Са кандидатима који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама
Привредног суда у Београду, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
IX Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Секретар суда Петар Штулић, контакт
телефон 011/2060-120 или зграда суда Београд,
Масарикова 2, први спрат, канцеларија бр.120.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на
неодређено време. Пријаве уз које нису приложени
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сви тражени докази у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Државни
службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичних књига рођених, подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани захтев
учесника.
Привредни суд у Београду не врши дискриминацију
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Привредног суда у Београду, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу
еУправе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

ВП 5004 ЈАКОВО
11276 Јаково - Сурчин, Армијска 1
тел. 065/8718-716

Професионални војник
1. Возач (Б и Ц категорије)

2 извршиоца
2. Кувар

3. Ауто-механичар
4. Чувар

4 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Јаково, Сурчин, Касарна
„Мајор Милан Тепић“. Образовање: возач или да је
у служењу војног рока ВЕС:12701, кувар, или да је
у служењу војног рока ВЕС:12401, ауто-механичар
или да је у служењу војног рока ВЕС:12102, чувар,
без обзира на образовање, или да је у служењу војног рока ВЕС:11101. Радно искуство: небитно. Услови рада: теренски рад, рад у сменама, ноћни рад.
Врста радног односа: рад ван радног односа, уговор
о делу у трајању од 6 месеци. Напомена: Одслужен
војни рок. Безбедносна провера и лекарски преглед
након пријаве на конкурс. Рок трајања конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на горе назначене телефоне особи за контакт, путем
поште или да се јаве лично у Касарну „Мајор Милан
Тепић“, Јаково, Сурчин, сваким радним даном од 8
до 15 часова. Лица за контакт: пр Исидора Михајловић, мј Младен Окић.

КИКИНДА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 Сента, Главни трг 1

Саветник за послове наплате локалних
јавних прихода

у Одсеку за локалну пореску администрацију

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области економије на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж. Посебни услови: оспособљеност за рад на
рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и
писма који су у службеној употреби у општини. Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: оспособљеност за рад
на рачунару - усмено и писмено и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној
употреби у општини - усмено. Опис послова: даје
изјашњења у вези примене пореских прописа и обавештења странкама из свог делокруга, издаје уверења и потврде о чињеницама о којима одсек води
службену евиденцију, припрема нацрт решења по
захтевима за повраћај и прекњижавање средстава,
води поступак по захтевима за одлагање плаћања
локалних јавних прихода, на основу извештаја о
дужницима локалних јавних прихода припрема опомене које се доносе пре почетка принудне наплате,
спроводи поступак принудне наплате локалних јавних прихода у складу са законом, припрема решења
и води евиденцију о току достављања, припрема
годишњи план принудне наплате по врстама јавних прихода, редовно саставља извештај о ефикасности наплате обавезе принудним путем, води
првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника, изјављеним против управних аката
донетих у пореском поступку, стара се о наплати
административних такси из свог делокруга, покреће
пореско-прекршајни поступак, доставља извештај
са доказима Пореској полицији у случају сумње да
је извршено пореско кривично дело, учествује у
изради пореског завршног рачуна, учествовање у
планирању буџетских средстава у вези рада одсека,
учествује у изради нацрта плана јавних набавки за
потребе одсека, врши послове одлагања докумената
у регистраторе, обавља послове архивирања предмета, саставља годишњи извештај о свом раду, који
извештај доставља начелнику одељења и начелнику Општинске управе, обавља и друге послове по
налогу начелника одељења и начелника Општинске
управе. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема , оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном стручном испиту за рад у државним
органима (лице са положеним оправосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту
за рад у државним органима достављају оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту ), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да није правоснажно осуђивано на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци и доказ да
раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности
из радног односа. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду
или код јавног бележника.
ОСТАЛО: Пријаву са наведеним доказима доставити
на горенаведену адресу са назнаком „За јавни конкурс”. Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Ева Гере, руководилац Одсека
за општу управу - сарадник, телефон: 024/655-487,
e-mail: radniodnos@zenta-senta.co.rs. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је до 06.11.2018.
године. Место, дан и време када ће се сровести
изборни постуопак: 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, назначене вештине и знања биће провераване у просторији пословне зграде Општинске управе општине
Сента, Андрушко сала, почев од 08.11.2018. године,
о чему ће кандидати бити обавештени писменим
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путем. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

К РА Љ Е В О
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА
36350 Рашка, Немањина 1/2
тел. 036/738-670

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство од четири године, од
чега најмање две године на руководећим пословима, активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са адресом становања и контакт телефоном уз кратку биографију
са: подацима о образовању, врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је
радио, подаци о стручном усавршавању и посебним
вештинама потребним за обављање послова радног места уколико их поседује (руковођење, страни језик, комуникације и сл.) доставити и: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, диплому о стручној спреми, уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци, уверење
којим доказује да му раније радни однос у државном
органу, органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе није престао због теже повреде
дужности из радног односа, издато од стране органа
у коме је био запослен - за кандидате који су били
запослени у наведеним органима, потврду о радном
искуству. Сви подаци прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Конкурс је отворен 10 дана.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
12208 Костолац

Послови програмера и ИТ
администратора
Опис послова: Ради на пословима одржавања рачунара и друге рачунарске опреме, мреже и мрежне
опреме, те системског и апликативног софтвера
инсталираног на рачунарима у власништву ГО Костолац; администрира сервере и радне станице у
рачунарској мрежи; администрира и обезбеђује
функционално стање базе података; стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и
комуникација; стара се о антивирусној заштити сервера и рачунара у власништву ГО Костолац; обавља
стручне послове одржавања и отклањања грешака
у функционисању информатичке мреже у Управи;
стара се о ажурирању и надоградњи софтвера као
и надоградњи хардвера, како би информациони систем Управе био у сваком тренутку актуелан; анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведени информатички систем; теоријски и практично
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врши информатичку едукацију и обуку запослених у
вези са руковањем ИТ опремом и коришћењем програмских пакета; проверава да ли се опрема правилно користи, те да ли се периодично ради резервно
копирање критичних података (бацк уп) на друге, за
то одређене врсте медија; пружа техничку подршку запосленима у свим организационим јединицама Управе везано за проблеме у раду са хардвером
и софтвером; сарађује са градским службама за
информатику и статистику и надлежним органима;
прати литературу која се бави новим технологијама
у сфери информатике; унапређује примену информационих технологија у организационим јединицама
Управе; врши све послове везане за објављивање
документације на Порталу јавних набавки; врши све
послове везане за аплоад документације на сервер
Државне ревизорске институције; учествује у припреми јавних набавки хардвера и софтвера; даје
логистичку подршку статистичкој обради података
када год је неопходно за континуитет и успешност
рада.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научних поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука из области ИТ на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
1 година радног искуства у струци, знање рада на
рачунару.

Административни послови и послови за
инфраструктуру
Опис послова: обавља административно-техничке
послове у области припреме предмета за обраду
везане за инфраструктуру (потребне сагласности
ради подношења захтева за легализацију одобрења
за градњу локацијске дозволе, пријаве почетка
радова и др.), прикупља потребну документацију,
води евиденцију о предметима, израђује и доставља
извештаје и дописе другим органима и странкама,
припрема материјале у циљу прибављања мишљења надлежних комисија, обрађује статистичке податке у вези поднетих предмета и добијених
сагласности и дозвола, стара се о одржавању пословног простора који користи ГО Костолац, води евиденцију о начину организовања послова око одржавања стамбених зграда, даје предлоге за уређење
истих Већу ГО Костолац (уређење зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете на
површинама јавне намене), израђује извештаје и
анализе везане за поступке комуналног уређења и
инфраструктуре за Веће ГО Костолац и друге послове по налогу руководиоца Одсека.
УСЛОВИ: стечено средње образовање техничког
усмерења у четворогодишњем трајању, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној фотокопији:
диплома о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); уверење из матичне књиге рођених; уверење ПУ
Пожаревац да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; доказ о
положеном државном стручном испиту. Потребно је
да кандидат уз наведене доказе достави изјаву којом
се опредељује за једну од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
(уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту). Пример изјаве се налази на сајту ГО Кос-

толац: www.kostolac.rs, где се иста може преузети. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са кратким описом послова на којима
је радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт
телефон и по могућности и интернет адреса. Пријава мора бити својеручно потписана. Лице задужено
за давање обавештења: начелник Управе ГО Костолац Анђелија Миливојевић, тел. 012/241-830. Адреса
за подношење пријава: Градска општина Костолац,
Костолац, Боже Димитријевића 13, са назнаком „За
јавни конкурс” и „Не отварати”. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место - провера ће се
извршити у просторијама Градске општине Костолац, писменим и усменим путем, о чему ће кандидати бити обавештени. Непотпуне, неблаговремене,
недопуштене или неразумљиве пријаве кандидата и
пријаве уз које кандидати нису приложили потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од
надлежног органа Конкурсна комисија одбациће
закључком.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ПЕЋИНЦИ

Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/436-028, 022/435-240

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по
пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, високо образовање на студијама другог степена/мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, спец. струковне студије/односно основне студије у трајању од најмање 4 године
и одговарајуће академски назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких,
адрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипл. социјални радник; да има најмање
5 година радног искуства у струци; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за казнено дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним
органима; да се против кандидата не води кривични
поступак; да поседује организационе вештине, комуникационе вештине, менаџерске вештине, вештине
презентације, познавање страног језика, знање рада
на рачунару. Кандидат је дужан да уз прописану
конкурсну документацију поднесе програм рада за
мандатни период за који се врши избор. Кандидати имају рок за пријављивање од 15 дана од дана
објављивања огласа.

ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД КОЦЕЉЕВА

15220 Коцељева, Милована Глишића 6
тел. 015/556-277

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава следеће опште и посебне услове предвиђене
законом: да је држављанин Републике Србије, да је
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
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Трговина и услуге

академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник, да има најмање 5
година радног искуства у струци, да поседује организаторске, комуникационе и менаџерске вештине, као
и вештине презентације, познавање страног језика,
знање рада на рачунару, да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат за директора уз прописану
документацију којом доказује да испуњава услове
подноси и програм рада за мандатни период за који
се именује. Пријаве са биографијом кандидата и
конкурсном документацијом, одговарајућим исправама о испуњености услова: уверење о држављанству (оригинални документ, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинални
документ), уверење суда да лице није под истрагом
и да се против њега не води поступак (оригинални
документ), уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци (оригинални документ), оверена фотокопија дипломе и потврда о радном искуству у струци
(оригинални документ), подносе се на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати”. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Изборни поступак
спроводи Управни одбор Центра за социјални рад
„Коцељева” и у том поступку разматра приспеле
пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је заједно са мишљењем надлежном органу јединице локалне самоуправе. Директора Центра за социјални рад именује
Скупштина општине Коцељева, на основу конкурса,
по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра
за социјални рад „Коцељева” и сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања . Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Трговина и услуге
МЛЕКАРА
“KUČ COMPANY“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 064/830-92-17

Радник у производњи
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум II или III степен стручне спреме,
без обзира на занимање; пожељно је радно искуство на истим или сличним пословима; рад у сменама. Кандидати радне биографије могу доставити
на имејл-адресу: k.pejcinovic@kuccompany.co.rs или
позвати на телефон: 064/830-92-17, најкасније до
16.11.2018.

“АМАНЕТ” ДОО

„ТЕХНОПАПИР“ ДОО

11080 Земун, Ауто-пут за Нови Сад 74

Радник на сортирању и балирању
амбалаже отпада
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: без обира на степен и врсту стручне спреме. Место рада: Палилула, Падинска скела. Заинтересовани кандидати могу се пријавити на бројеве
телефона: 063/8608-428 и 063/381-618, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

„SIMCORE GROUP“ DOO
e-mail: office@simcore.rs

Пословни секретар
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, економске, правне или административне струке, знање
енглеског језика на вишем нивоу, напредно знање
рада на рачунару, познавање пословне кореспонденције, одличне организационе вештине и најмање 12 месеци радног искуства. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве и радне биографије да
доставе путем наведене имејл-адресе. Конкурс траје
8 дана.

СУР „АЛО-АЛО“
11000 Београд, Светозара Марковића 19а
тел. 063/349-348

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: било које занимање и стручна спрема,
најмање 6 месеци радног искуства. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон послодавца. Конкурс траје до 23.11.2018. године.

TRADITIONAL TRADE
DISTRIBUTION DOO

11080 Земун
Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

Оператер на линији

на одређено време од 2 године
5 извршилаца

Оператер на тетра паку

на одређено време од 2 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен, машинске, хемијске или
прехрамбене струке. Заинтересовани кандидати
своје пријаве могу слати на мејл-адресу: sinisa.arsic@
min.rs или на број телефона: 063/555-371, у року од
30 дана од дана објављивања конкурса.

AUTHENTIC BELGRADE
CENTRE HOSTEL

НАМЕШТАЈ „СТАМЕНКОВИЋ“ ДОО
Баљковац
34000 Крагујевац

Радник за послове сечења и монтаже
намештаја
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, пожељно радно
искуство на сличним пословима. Заинтересовани
кандидати за више информација треба да се јаве
саветнику Јелени Миловановић, на тел. 034/505-564,
најкасније до 16.11.2018. године.

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 024/686-725, 063/107-84-30

Радник у производњи дрвених корпица
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, без обзира на радно искуство. Рад у
сменама. Јављање кандидата на контакт телефон.
Оглас остаје отворен до 23.11.2018. године.

„4 BABY“ DOO
24000 Суботица, Дечанска 28а
тел. 063/7133-373, 061/6828-323

Радник у столарији и фарбар
на одређено време 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, пожељно искуство али није услов.
Јављање кандидата на контакт телефон. Оглас
остаје отворен до 17.11.2018. године.

„АЕРОПАК“ ДОО
24000 Суботица, Палић, Јосипа Колумба 33
e-mail: maja. marinkovic@aeropack.rs
тел. 069/5070-717

Оператер у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме машинске
струке, радно искуство 24 месеца; познавање рада
на рачунару (Ms Office), возачка дозвола Б категорије, основно познавање енглеског језика. Рад у
сменама. Слање биографија на мејл, ближе информације на контакт телефон. Оглас остаје отворен до
23.11.2018. године.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM ДОО
Чачак, Трбушани, Трбушани бб
Лице за контакт: Ненад Бојовић
тел. 032/392-222
e-mail: office@furnex.rs

Столар

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 166а
тел. 064/849-11-40

11000 Београд, Коларчева 5
e-mail: jroekens@yahoo.com

На одређено време
2 извршиоца

Хигијеничарка

Рецепционер у хостелу
на одређено време

УСЛОВИ: Место рада: Чачак, Трбушани. Образовање: III и IV ССС. Радно искуство: 6 месеци.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне биографије на мејл адресу послодавца.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било ком
занимању. Пријаве слати на e-mail: amanetbgd@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: од III до VI степена стручне спреме у било
ком занимању, знање рада на рачунару и знање
енглеског језика. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем наведене имејл-адресе. Конкурс траје до 23.11.2018. године.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10А
тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца
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Трговина и услуге

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

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

Пеглер

10 извршилаца

УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме;
радно искуство: минимум 6 месеци.

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

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и
исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон: 031/841-021, особи за
контакт - Марији Лекић или путем мејла да доставе
радну биографију.

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.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

СЗТУР „ДЕДИЊЕ“

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

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

Крагујевац
тел. 065/6102-050

Шивач (женске гардеробе)

Пројект менаџер

2 извршиоца

10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 3 месецa на наведеним пословима.
ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на
телефон: 065/8700-101, особа за контакт Јелена
Пековић или да се јаве на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, понедељак - петак, од 8 до 14
часова.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО
Београд, Вишњичка 61а
тел. 060/809-2111, 064/848-1083
064/8031038, 064/803-1018
е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар

50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме; радно искуство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен
смештај, исхрана и превоз. Рок трајања конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене
телефоне особи за контакт Јелени Јањић.

„MONA“ HOTEL MANAGEMENT DOO
Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор,
Чајетина

Кувар

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

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од
купаца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева
купца по радним налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања радних налога; проверава
и усаглашава комплетност радних налога са магационерима; шаље извештај о комплетности радних
налога купцу; прави планове производње по радним
јединицама и кооперантима; ради и доставља техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу и води рачуна о реализацији плана; води евиденцију свих неусаглашености
добијених од стране купаца (рекламације, примедбе,
сугестије); прави извештај о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације
добављачима и учествује у решавању рекламација
од стране купаца; врши набавку канцеларијског и
другог потрошног материјала; евидентира и плаћа
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, накнада и осталих личних примања; прави статистичке извештаје; води рачуна о безбедности
и здрављу на раду при обављању послова; води
рачуна о заштити животне средине; примењује и
води рачуна о примени докумената, QМС, система
управљања квалитетом; обавља и друге послове по
налогу и упутствима непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије и менаџмента и факултет организационих
наука; радно искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен смештај и превоз
од смештаја до посла. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне
информације јавити се на телефон послодавца, лице
за контакт: Суанита Челебић.

„OLYMPUS PLAZA FOOD
PARKS YU“ DOO

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

Касир

Конобар

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању; пожељно радно искуство.

Кувар

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању; пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу
на контакт телефон: 065/610-20-50, најкасније до
12.11.2018.

HIEDRA HOME COLLECTION DOO
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 138/16

Административни радник

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 6 месеци, познавање
рада на рачунару, пожељна возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика (средњи ниво).

Магационер

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање рада на рачунару, возачка дозвола
Б категорије.

Испомоћ у шивари - кројачници
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање кројења и пеглања материјала.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: danijela.jeremic@
hiedra.rs.

ТЗР „КОД ДВА ЗГОДНА“
11000 Београд, Кнез Милетина 48
тел. 063/825-9415

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

за рад у Суботици
10 извршилаца

Продавац

УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно
искуство: минимум 12 месеци.

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

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефон послодавца. Конкурс траје до
25.11.2018. године.

Помоћни кувар

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

за рад у Суботици
10 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство:
минимум 6 месеци.

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

11000 Београд, Јелисавете Начић 1
тел. 063/216-205

Кувар

Помоћни радник у производњи пецива

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
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за рад у Суботици
10 извршилаца

БНБ КЛУБ

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему.
Место рада је на Вождовцу. Заинтересовани кандиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

дати могу да се јаве на контакт телефон послодавца.
Конкурс траје до 25.11.2018. године.

„ТЕКСГОР“ ДОО
11000 Београд, Багремова 2
тел. 065/9600-099

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; обавезно искуство у шивењу завеса. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на контакт телефон 065/9600-099,
конкурс остаје отворен до попуне радног места.

РУЖИН ДУЋАН
11000 Београд, Господар Јевремова 47а
тел. 063/572-016
e-mail: olivera.maric76@gmail.com

Продавац у мини-маркету

СЗТР „ГОРАН“

Београд, Драгише Васића 18
Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису аутомобила
(путнички програм FIAT I LANCIA), пробни
рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок
трајања конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве послодавцу на наведени број
телефона.

Медицина
ЗУ АПОТЕКА
„МАЈКИНА ДУШИЦА”

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе
путем мејл адресе или да се јаве на контакт телефон
послодавца. Конкурс траје до 25.11.2018. године.

11000 Београд, Маршала Тита 116
тел. 065/2250-090
e-mail: rakic.natalija@gmail.com

СТАРА ЖУТА ГРЕДА

Дипломирани фармацеут

11000 Београд, Генерала Хорватовића 55
тел. 060/9807-689

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут.

Конобар

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ”

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на контакт телефон 060/9807-689. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

UR „MMM PERFETTO”
Сремска Каменица, Пут др Голдмана 4
тел. 063/552-210
e-mail: mmmperfettov@gmail.com

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме
у било ком занимању. Рад у сменама, обезбеђен
превоз и исхрана. Јављање кандидата на контакт
тел. 063/552-210. Рок за пријаву на конкурс је до
22.11.2018.

„ЕКО-МЕТАЛ“ ДОО
22408 Врдник, Гробљанска 2
e-mail: office@ekometal.com
тел. 022/465-306
факс: 022/466-003, 062/242-097

Комерцијалиста
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, да кандидат није кажњаван и да се против
њега не води судски спор, знање енглеског језика,
три године радног искуства, личне карактеристике:
развијене способности комуникације, добре организационе способности, самоиницијативност, спремност за тимски рад. Нудимо: службени аутомобил,
стимулативни лични доходак. Радни однос заснива
се на одређено време са могућношћу заснивања
сталног радног односа. Заинтересовани кандидати
могу послати своје биографије (CV) на мејл адресу: office@ekometal.com или доставити на адресу:
ЕКО-Метал ДОО, 22408 Врдник, Гробљанска 2. Оглас
је отворен до 25.11.2018. године и важи за територију целе Србије. Контактираћемо само кандидате
који уђу у ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић,
телефон: 022/465-306, факс: 022/466-003, 062/242097.
Бесплатна публикација о запошљавању

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел: 030/581-229, 584-587
e-mail: dzmpek@sezampro

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора поред законом прописаних општих услова, мора да испуњава и следеће
услове: да је доктор медицине или доктор стоматологије са најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите или да је доктор медицине специјалиста из једне од делатности ДЗ са најмање пет
година радног стажа по положеном специјалистичком испиту; дипломирани правник са положеним
правосудним испитом и завршеним менаџментом
у здравству са најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите; дипломирани економиста са завршеним менаџментом у здравству и
најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Кандидат поред пријаве за конкурс
у којој треба да наведе своју кратку личну, радну
и стручну биографију, мора приложити следеће
доказе о испуњавању услова из конкурса: диплому
о стеченој стручној спреми, потврду о положеном
стручном испиту за лица медицинске струке, а за
остала лица потврду о едукацији из области здравственог менаџмента и уверење о положеном правосудном испиту (за дипл. правнике), диплому о
завршеној специјализацији, доказ о радном искуству
након положене специјализације, уверење о потребном радном стажу у области здравствене заштите,
лекарско уверење о општој здравственој способности, извод из матичне књиге рођених уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у здравственој установи, уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак,
доказ да не постоји сукоб интереса односно писмену
изјаву у складу са чланом 130 став 6 Закона о здравственој заштити. Докази о стручној спреми се подноси у оргиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања конкур-

са у публикакцији “Послови” Националне слубе за
запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се на адресу Дома здравља “Др
Верољуб Цакић” Мајданпек, Управном одбору, Капетанска 30, 19250 Мајданпек, са назнаком “Пријава
на јавни конкурс - не отварати”. Пријаве за конкурс
доставити лично или поштом у затвореној коверти.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Мајстор одржавања - котларничар
за потребе немедицинског сектора

Опис посла: Стара се о функционисању и о поправци свих електричних уређаја и постројења и инсталације унутар и ван објекта послодавца. Поправља
електроинсталацију и електричне уређаје. Врши
надзор и одржавање електричних мотора и елемената у системима за снабдевање и дистрибуцију
термалном водом, хлађењем и грејањем. Надзире и
одржава машине и уређаје рехабилитације, кухиње
и вешераја. По потреби врши чишћење унутрашњег
измењивача клима-уређаја. Врши преглед и поправку кућних уређаја у собама (ТВ, фрижидер, климе,
даљински...). Врши интервенције по потреби на
лифтовима. Прати рад трафостанице и агрегата.
Намешта озвучење и остало по потреби. У случају
потребе, обавља послове водоинсталатера, и то:
рукује филтер станицом, редовно врши контролу
филтера и базенске воде. Ради на инсталацији и сервисирању опреме и уређаја водоинсталације. У случају потребе, обавља све браварске послове у објектима послодавца. Учествује у раду на отклањању
кварова. По потреби, под условом да испуњава
Законом прописане услове, врши послове руковаоца
котловских постројења. Ради на одржавању грејног
система и климатизације: пуштање, вођење и заустављање котларнице “Aquamarin” и “Abella”. Стара се
о исправности и поправци котловских постројења
и уређаја послодавца. Бележи утрошену количину енергената. Одговара за правилан и прописан
режим температуре у објекту, односно на местима
где је то потребно. Води рачуна о реду и чистоћи у
котларници, подстаницама, коморама и другим просторијама у којима се налазе техничка постројења.
Учествује у поправкама система чији рад надзире.
УСЛОВИ: средње образовање; IV степен техничког
смера са положеним испитом ложача парних котлова
или основно образовање и радно искуство на наведеним пословима. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас, биографију, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом статусу
кандидата (потврду о примљеним вакцинама - дом
здравља према месту пребивалишта или боравишта
у време вакцинације). Напомена: уколико кандидат
не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да
није примио/ла заком 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 горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове мајстора одржавања - котларничара”.

Физиотерапеутски техничар

за потребе медицинског сектора, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
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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 потребне мере ради обезбеђења пацијената
од евентуалних оштећења. Врши припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара
обавештава одговорну сестру на терапијама. Води
евиденцију о временском распореду терапија, даје
потребна упутства пацијентима. Води евиденцију
извршених услуга и спроводи исте. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу. За средства са којима ради и рукује лично је одговоран/на.
Учествује у спровођењу кинези терапије. Учествује у
примању здравствене документације ради смештаја
пацијента на стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја на стационару. Припрема здравствену документацију за лекарску комисију
за амбулантно лечење. За свој рад и средстава рада
која су му поверена одговара главној медицинској
сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског
смера, фармацеутски техничар; положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас,
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом
статусу кандидата (потврду о примљеним вакцинама
- дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена: уколико
кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио/ла заком 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 горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове физиотерапеутског техничара”.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240, факс: 012/662-591
e-mail: domzvg@mts.rs

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице
које поред законом прописаних општих услова, има:
завршен медицински или стоматолошки факултет,
положен специјалистички испит из гране медицине, односно стоматологије из које ДЗ обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног стажа
у области здравствене заштите, или завршен економски или правни факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, најмање 5 година радног стажа у области здравствене
заштите. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском, стоматолошком, правном или економском
факултету; оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гране из које ДЗ
обавља здравствену делатност или документ којим
се доказује завршена едукација из области здравственог менаџмента; потврду послодавца о радном
стажу у области здравствене заштите; уверење да
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова директора; потврду да
се против кандидата не води кривични поступак и да
није оглашен одговорним пред надлежним органом
Лекарске коморе; програм рада за мандатни пери-
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од. Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве на конкурс предају се
поштом на горенаведену адресу или предати лично
у писарници ДЗ, у затвореној коверти са назнаком
”Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Гинеколошко-акушерска сестра

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство, на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном 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.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла

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

Спремачица

за рад у Служби за техничке послове, на
одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; фотокопију сведочанства о
завршеном основном образовању; фотокопију/очитану личну карту; радне карактеристике уколико је
кандидат претходно био у радном односу.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево, или путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас” са навођењем радног места за које се
конкурише. Уколико кандидат има 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.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Виши радиолошки техничар
Виши лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе и: оверен препис или фотоко-

пију дипломе о стеченом образовању на струковним
студијама првог степена (основне струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање (почев
од 10.09.2005), односно на студијама у трајању од
најмање две године (до 10.09.2005), са просечном
оценом; оверен препис или фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце (уколико је кандидат поседује); 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 (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); фотокопију личне карте или
очитану личну карту (уколико лична карта поседује
чип); извод из матичне књиге рођених; биографију
са адресом и контакт телефоном. Предност имају
кандидати са радним искуством у стационарним
здравственим установама.

Шеф Службе за техничке и друге
сличне послове
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
- IV степен стручне спреме; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног испита на пословима возача (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну
карту (уколико лична карта поседује чип); фотокопију возачке дозволе или очитану возачку дозволу;
биографију са адресом и контакт телефоном.

Спремач/спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној основној
школи - II степен стручне спреме (са просечном оценом); потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пробни рад у трајању од шест месеци.
Пријаве са непотпуном документацијом или које
нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар

за потребе немедицинског сектора, Одељења
ресторана и кухиње, на одређено време ради
замене, до повратка привремено одсутног
запосленог са боловања

Опис послова: Врши послуживање хране и пића у
објектима послодавца, поставља столове и поспрема
их након употребе, те испоставља рачун и наплаћује
услуге за „a la carte” госте у ресторану. Пошто од гостију прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи
или у шанку и води рачуна о томе да госте послужи што брже и што квалитетније. Дочекује госта на
улазу у ресторан, врши пратњу до стола, придржава
столицу при седању, нуди помоћ при одлагању гар-

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

Медицина

деробе, те дискретно врши саветовање при одабиру јела и пића (специјалитете куће, дневна понуда,
друга јела и пића из понуде ресторана). Од конобара
се очекује да буде љубазан, тачан, брз и комуникативан, будући да је у сталном и непосредном контакту са гостима и како репутација послодавца увелико
зависи од њега, од запосленог се не очекује само
коректна услуга, него и то да госту боравак учини
што угоднијим. По потреби ради за шанком и одржава санитарно-хигијенске услове у шанку. По потреби
врши послове и радне задатке сервирке: послужује
храну и пиће у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе (обезбеђење
потребног броја чистог прибора) за стационарне
пацијенте, у ресторану као и у собама. Дискретно
поздравља пацијенте и врши саветовање при одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и
пића). Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси
их особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте
послужи што брже и што квалитетније. Стара се о
примени санитарно-хигијенских мера.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског
или другог смера са радним искуством у наведеном занимању. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас, биографију, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом статусу
кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом
здравља према месту пребивалишта или боравишта
у време вакцинације). Напомена: уколико кандидат
не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да
није примио/ла законом и подзаконским актима прописане вакцине. 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 горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове конобара”.

Службеник за послове одбране, заштите
здравља и безбедности
за потребе немедицинског сектора, на
одређено време до повратка на рад
привремено одсутног радника

Опис послова: Врши послове референта за безбедност и здравље на раду и референта противпожарне заштите. Врши контролу и унутрашњи надзор
над применом прописа из области безбедности и
здравља на раду и противпожарне заштите. Евидентирање, издавање, коришћење и унутрашња
контрола ХТЗ опреме и друге опреме заштите безбедности и здравља на раду запослених. Обавља
послове заштите запослених на раду, у смислу
Закона о безбедности и здравља на раду. Обавља
послове испитивања оруђа за рад, опасна средства
за рад и услове радне околине. Обавља послове од
значаја за војну и цивилну одбрану, као и послове
заштите од пожара, земљотреса, поплаве и друге
елементарне непогоде. Стара се о спровођењу и
примени законских и других прописа о безбедности и здрављу на раду у Специјалној болници, као и
законских и других прописа о заштити становништва од дуванског дима, као и заштите од пожара.
Обавља послове евакуисања пацијената, запослених и других лица из објеката послодавца у случају
пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне
погоде. Обавља послове пријаве осигураног случаја
и покреће поступак ради наплате штете код осигуравајућег друштва. Врши израду годишњег плана
послова и обавеза у области безбедности и здравља
на раду запослених и противпожарне заштите, у
складу са Законом и подзаконским актима. Непосредно организује, контролише и координира рад
запослених на пословима портира, као и лица са
посебним овлашћењем за визуелни надзор. Врши
контролу физичког, односно визуелног и техничког
(видео-надзор) обезбеђења Специјалне болнице,
те се стара о спровођењу и примени законских проБесплатна публикација о запошљавању

писа о физичком обезбеђењу Специјалне болнице.
Планира годишњи рад портира. Организује и врши
распоред коришћења годишњег одмора портира. По
потреби, привремено и повремено замењује и врши
послове портира-домаћина, и то: у име послодавца,
као добар домаћин, отворено, самоиницијативно и
гостољубиво врши пријем пацијената и других гостију Специјалне болнице, приликом доласка, као и
испраћај пацијената и других гостију послодавца
приликом одласка, понашајући се у складу са највишим правилима понашања у смештајним објектима,
чувајући углед Специјалне болнице, стварајући позитивног утиска у контактима са пацијентима и другим
гостима. Дужан је да носи пртљаг пацијената и других гостију Специјалне болнице. Дужан је да пружи
помоћ ограничено покретним пацијентима и гостима
и другим делимично или потпуно инвалидним лицима са стручно-медицинским помагалама (инвалидска
колица, штап итд.). Дужан је да самоиницијативно
понуди пацијенту или госту да пртљаг однесе до
собе пацијента или госта, уколико је то потребно
због делимичне или потпуне инвалидности пацијента или госта, као и у случају када то посебно захтева
пацијент или гост без обзира на његово здравствено
стање. Дужан је да позива лифт за пацијенте кога
прати или чији пртљаг носи. Материјално одговара
за пртљаг приликом руковања са истим. Обезбеђује
и чува имовину Специјалне болнице, стара се о
обезбеђењу јавног реда и мира код послодавца. По
потреби обезбеђује извршење одлуке послодавца
о удаљењу запосленог са рада. Удаљује нежељене
госте (гости у јако алкохолисаном стању, који крше
јавни ред и мир, односно нарушавају углед послодавца) у ресторану по захтеву конобара, шефа сале
или шефа угоститељства. Врши контролу алкохола у организму запослених. Врши визуелни надзор
пртљага запослених, са споља, уз поштовање права
на приватну сферу лица чије ствари посматра. По
потреби врши чишћење снега са прилазних путева
до самог улаза око објекатата послодавца, као и на
другим отвореним површинама по налогу непосредно надређеног руководиоца. Повремено проверава
и обилази паркинг место за возила, „Народни парк“
у делу који се налази између објеката „Aquamarin“
и „Abella“, као и околину поменутих објеката. Непосредно или помоћу службе рецепције врши пријаву
сумњивих случаја полицији. По потреби, активно
учествује у транспорту сваког грађана за време пружања здравствене заштите хитне помоћи, у објектима и у непосредној околини објеката послодавца, а
у случају одсуства професионалних возача послодавца дужан је да ради као возач амбулантног возила.
УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме у
наведеном занимању, односно завршене основне
академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или 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
одговарајући стручни испит из области безбедности и заштите рада рада, противпожарне заштите и
заштите имовине и лица у складу са законом. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас, биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила, фотокопију личне карте,
доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда
о примљеним вакцинама - дом здравља према месту
пребивалишта или боравишта у време вакцинације).
Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус
вакцинације, сматраће се да није примио/ла 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 лично или на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове службеника за послове одбране, заштите здравља и безбедности”.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ
И СТАРИХ „ОДИСЕЈА“
11080 Земун, Војни пут 269д
e-mail: zoran.strbac81@gmail.com

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра, пожељна
лиценца.

Неговатељица
УСЛОВИ: III степен, неговатељица.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве
могу слати на мејл адресу: zoran.strbac81@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“
34240 Кнић
тел/факс: 034/510-173

Доктор стоматологије, стоматолог у
дечјој превентивној стоматологији

на одређено време ради замене одсутног
радника, до његовог повратка са дужег
боловања

Опис посла: Прати и проучава здравствено стање из
области дечје превентивне стоматологије предшколске и школске деце, координира рад са предшколском и школском децом, превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и аномалије уста, зуба, вилица и лица код деце до навршених 18 година живота,
односно до краја школовања, обавља превентивне и
систематске и друге прегледе предшколске и школске деце, бави се здравствено-васпитним радом на
тему оралне хигијене, обавља рад у малој и великој
групи, а све у складу са садржајем и обимом превентивних мера у области примарне стоматолошке здравствене заштите, збрињава хитна стања у
области стоматологије, води прописану медицинску
документацију. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама из области стоматологије по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама из
области стоматологије у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; завршен стоматолошки факултет; положен стручни испит за доктора стоматологије; лиценца за рад издата од стране
Стоматолошке коморе; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора стоматологије. Као доказе
о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверену копију уверења о положеном стручном
испиту и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.

Стоматолошка сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време ради замене одсутног
радника, до његовог повратка са дужег
боловања

Опис посла: Припрема стоматолошку ординацију за
рад, асистира стоматологу током спровођења стома31.10.2018. | Број 801 |
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толошке здравствене заштите, врши пријем пацијената и заказивање посета, врши дезинфекцију и
стерилизацију материјала и инструмената, правилно
одлаже медицински отпад, води потребну медицинску документацију. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

мене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити
обавештени.

УСЛОВИ: средње образовање, завршена медицинска школа општег или зубног смера; положен стручни испит; лиценца за рад издата од надлежне коморе; најмање шест месеци радног искуства у звању
стоматолошка сестра. Као доказе о испуњености
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи, оверену
копију уверења о положеном стручном испитиу и
оерену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе лично или поштом на адресу:
Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“, 34240
Кнић.

НАТАЛИЈА ЖИВКОВИЋ ПР
ЛАБОРАТОРИЈА АЛБ
Барајево, Светосавска 82г
e-mail: natalijam78@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски
техничар - биохемијски смер или медицинско-лабораторијски техничар; VI степен стручне спреме виши медицинско-лабораторијски техничар. Радно
искуство 3 месеца, положен стручни испит и основно познавање рада на рачунару. Пријаве слати на
наведену имејл-адресу до 22.11.2018.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР “ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50

Виши радиолошки техничар у
дијагностици
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне/академске струдије) 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, изузетно: средње образовање у трајању од
четири године и са радним искуством од најмање
пет година, стечено до дана ступања на снагу ове
уредбе, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Као доказе
о испуњености услова кандидати су обавезни да уз
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену
фотокопију диплома о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења
надлежне коморе о постојању услова за издавање
лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
период је стечено радно искуство), а у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко-болнички центар “Звездара” 11000
Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За
конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговре-
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР “ЗВЕЗДАРА”

Медицинска сестра - техничар општег
смера
6 извршилаца

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

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР “ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50

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

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР “ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50

Педијатријска сестра

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

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решење о упису у регистар.

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: економски факултет, VII/1 степен стручне спреме, радно искуство 3 године на пословима
дипломираног економисте.

Медицинска сестра - техничар
8 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер општи,
IV степен стручне спреме, положен стучни испит и
поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору.

Педијатријска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер
педијатријски, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер - физиотерапеутски техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Описи послова утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Нови Пазар. Кандидати су дужни
да доставе: пријаву у којој наводе за које послове се
пријављују, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
или решење о упису у Комору, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду
да се против кандидата не води истражни поступак и кривични поступак. Поред општих услова за
заснивање радног односа утврђених Законом о раду,
кандидат мора испуњавати услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
Опште болнице. Приликом заснивања радног одно-
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са кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року са њим
се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Одлука о одабиру кандидата
биће истакнута на огласној табли Опште болнице
Нови Пазар у року од 30 дана од дана истека рока за
пријаву кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

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 медицине, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама медицине у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
стручни испит, лиценца/решење о упису у Лекарску комору РС, најмање шест месеци радног искуства
у звању доктор медицине. Опис послова предвиђен
је систематизацијом послова установе, за послове са завршеним медицинским факултетом. Уз
пријаву поднети краћу биографију, оверену копију
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
копију лиценце/решења о упису у комору РС, 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/очитану личну карту. 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 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 избору кандидата. 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 Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити
узета у разматрање при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

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: средње
Бесплатна публикација о запошљавању

образовање у трајању од четири године/медицинска
школа; стручни испит; лиценца или решење о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Опис послова предвиђен је систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском школом. Уз пријаву
поднети краћу биографију, оверену копију дипломе
о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у комору, 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. 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 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 избору кандидата. 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 Опште болнице 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
адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Финансијско-рачуноводствени
референт (благајник)

на одређено време због повећаног обима
послова

Опис послова: пружа техничку подршку у припреми појединачних аката, надзире пријем и врши
контролу формалне исправности књиговодствених
исправа, врши пријем, контролу и груписање улазне документације и даје налог за финансијско задужење, обрачунава зараде, накнаде путних и других
трошкова, хонораре и остала давања запосленим
или уговорно ангажованим лицима, припрема и
одређује документацијуза исплату зарада и других
примања, припрема сву прописану документацију
за подношење пореској управи и другим, прописима
установљеним органима и службама, води прописане електронске евиденцијеи обавља електронска
плаћања, одлаже, чува и архивира рачуноводствене
исправе у складу са прописима, учествује при изради периодичног и годишњег обрачуна, врши и друге
послове по налогу директора.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа или гимназија, 3 године радног искуства.
Уз захтев за заснивање радног односа приложити:
CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, доказ о радном стажу. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата
одлучује директор Дома здравља 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.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на веб-страници Министарства здравља
РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Захтев за заснивање радног односа, са
назнаком „За радно место“, доставити поштом или
личном доставом у писарницу Дом здравља Српска
Црња, П. А. Чарнојевића 15.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

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

Болничар - неговатељица

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
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.

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.
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1. Доктор медицине у служби
анестезиологије са реаниматологијом и
терапијом бола, Заједничке медицинске
службе

3. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

у Служби интернистичке геријатрије,
Клиника за интерну медицину, са пробним
радом од 3 месеца

4. Медицинска сестра - техничар на
интензивној нези нивоа 2

са пробним радом од 3 месеца

у Служби кардиологије, Клиника за интерну
медицину, са пробним радом од 3 месеца

2. Доктор медицине у служби урологије,
Клиника за хирургију

5. Медицинска сестра - техничар у
онкологији и хемиотерапији

са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински факултет, положен стручни испит по завршеном медицинском факултету. Уз пријаву на конкурс
за заснивање радног односа прилажу се у овереној
фотокопији следећа документа: потпуна лична и
радна биографија са адресом, контакт телефоном,
е-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега
не води кривични поступак, својеручно потписана,
диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценца или
решење о упису у Лекарску комору Србије, извод
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско
уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос, уверење да
се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о
положеном стручном испиту, лиценца или решење о
упису у Лекарску комору Србије, оверену фотокопија
уверења о држављанству; фотокопију личне карте
нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања
(М образац). 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 избору кандидата. 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 КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За
јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко-болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.
Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд и на веб-страници Министарства
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење
пријава на конкурс је осам дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1. Виши санитарни техничар санитарно еколошки инжењер

у Служби за специјалистичке и
консултативне прегледе, Заједничке
медицинске службе, са пробним радом од
3месеца

1. Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима

у Служби ортопедије са трауматологијом,
Клиника за хирургију, са пробним радом од
3 месеца
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у Служби медикалне онкологије, Клиника за
интерну медицину, са пробним радом од 3
месеца

6. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

у Служби пулмологије са
пнеумофтизиологијом, Клиника за интерну
медицину

7. Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

у Служби операционог блока са
стерилизацијом и интензивном терапијом,
Клиника за хирургију, са пробним радом од
3 месеца
2 извршиоца

8. Медицинска сестра - техничар у
гинекологији и акушерству

у Служби за гинекологију, Болница за
гинекологију и акушерство, са пробним
радом од 3 месеца

9. Медицинска сестра - техничар у
ургентним службама и реанимацији

у Служби за пријем и збрињавање ургентних
стања, Заједничке медицинске службе, са
пробним радом од 3 месеца

10. Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

у Служби за специјалистичке и
консултативне прегледе, Заједничке
медицинске службе, са пробним радом од 3
месеца

УСЛОВИ за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачке 1 и 2 овог Огласа за вишег санитарног техничара – санитарно еколошког инжењера
(1), вишу медицинску сестру - техничара на осталим болничким одељењима (2) су: завршена виша
медицинска школа/струковна медицинска школа
– смер виши санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер (1), односно општи смер
(2), положен стручни испит након завршене више
медицинске/струковне медицинске школе, Лиценца
или Решење о упису у Комору медицинских сестара
и здравствених техничара Србије. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 3 овог Огласа за медицинску сестру-техничара
на осталим болничким одељењима (3) су: завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит након завршене средње школе,
лиценца или Решење о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије. Услови
за заснивање радног односа за послове из тачке I
подтачке 4, 5, 6, 7, 9 и 10 овог Огласа за медицинску сестру-техничара на интензивној нези нивоа 2
(4), медицинску сестру - техничара у онкологији и
хемиотерапији (5), медицинску сестру-техничара
на осталим болничким одељењима (6), медицинску сестру-техничара у операционој сали (7), медицинску сестру - техничара у ургентним службама и
реанимацији (9), медицинска сестра - техничар у
амбуланти (10) су: завршена средња медицинска
школа – општи смер, положен стручни испит након
завршене средње школе, лиценца или Решење о
упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, радно искуство у клиничком
раду. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 8 овог Огласа за медицинску

сестру - техничара у гинекологији и акушерству су:
завршена средња медицинска школа – гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит након
завршене средње школе, лиценца или Решење о
упису у Комору медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, радно искуство у клиничком раду.
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа
за послове из тачке I подтачке 1 и 2 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да
је здравствено способан за тражене послове и да се
против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи, смер виши санитарни техничар/струковни санитарно-еколошки инжењер,
смер – општи смер (за подтачке 1 и 2), уверење о
положеном стручном испиту након завршене више/
струковне медицинске школе, лиценца или Решење
о упису у Комору медицинских сестара-техничара
Србије (за подтачке 1 и 2), извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Уз
пријаву на конкурс за заснивање радног односа за
послове из тачке I подтачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија
са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични
поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер (за
подтачке 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10), диплома о завршеној
средњој медицинској школи – гинеколошко-акушерски смер (за подтачку 8), уверење о положеном
стручном испиту након завршене средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред средње
школе, лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије (за подтачке 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10), извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме, доказ о радном
искуству након положеног стручног испита (потврда
послодаваца или фотокопија радне књижице), (за
подтачке 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос, уверење да се против њих
не води кривични поступак (уверење издаје суд),
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија уверења
о држављанству, лиценца или решење о упису у
Комору медицинских сестара-техничара Србије,
фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са
претходног осигурања (М образац).
Kомисија 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 избору кандидата.
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
КБЦ Земун.
Кандидати за горе наведена радна места дужни су да
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем
у радни однос на неодређено време“ са навођењем
радног места за које конкуришу лично или путем
поште на адресу: Клиничко-болнички центар Земун,
Вукова 9, 11080 Београд.
Оглас се објављује и на веб-страници Министарства
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објаве огласа.
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Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

Референт за финансијскорачуноводствене послове

у Служби за економско-финансијске
послове, Заједничке немедицинске службе,
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема економске струке,
знање рада на рачунару, радно искуство. Уз пријаву
на конкурс за заснивање радног односа прилажу се
у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да је
здравствено способан за тражене послове и да се
против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној средњој школи
економске струке, извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме, доказ о радном
искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско
уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос, уверење да
се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, оверену
фотокопија уверења о држављанству, фотокопију
личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). 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 избору кандидата. 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 КБЦ Земун. Кандидати за горе
наведена радна места дужни су да своје пријаве
доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти
са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос
на неодређено време“ са навођењем радног места
за које конкуришу лично или путем поште на адресу:
Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд. Оглас објавити код Нацоналне службе за
запошљавање Београд и на веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве
са непотпуном и неодговарајућом документацијом
неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници
КБЦ Земун.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор стоматологије

у Служби за стоматолошку здравствену
заштиту, на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен
стручни испит, 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 пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокоБесплатна публикација о запошљавању

пију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од
надлежне лекарске коморе; извод из матичне књиге
рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, сајту Министарства здравља и интернет страници Дома здравља „Др Симо Милошевић“. Пријаве се
подносе на адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић“, Пожешка 82, 11030 Београд или на архиви ДЗ,
III спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију
подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће
објављена на интернет страници Дома здравља „Др
Симо Милошевић“.

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

Доктор медицине, специјалиста
оториноларингологије

за рад у Специјалистичко-консултативној
служби

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да
испуњава и посебне услове и то: завршен медицински факултет (VII/2 степен), положен специјалистички испит из оториноларингологије и положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву
као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, о завршеној
специјализацији из оториноларингологије, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну
биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на наведену адресу или лично доставити у
писарницу Дома здравља Барајево.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”
37230 Александровац, Др Милана
Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Виши физиотерапеут
на одређено време

Лабораторијски техничар
на одређено време

Возач

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома
здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”.
Посебни услови за вишег физотерапеута:
високо образовање на основним студијама првог
степена 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 стручни испит; лиценца; радно искуство у трајању од најмање 6 месеци у
звању вишег, односно струковног физиотерапеута.
Посебни услови за лабораторијског техничара: средње образовање; положен стручни испит;
лиценца; радно искуство у трајању од најмање 6

месеци у звању лабораторијски техничар.
Посебни услови за возача: средње образовање;
возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: медицински радници: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије или решење о упису
у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; кандидати који имају радно искуство
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци;
фотокопију личне карте; уверење о држављанству;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Возачи: оверену фотокопију дипломе о завршеној
школској спреми; фотокопије сведочанства за сваки разред средње школе; фотокопију личне карте;
фотокопију возачке дозволе; уверење о држављанству; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага; уверење надлежне полицијске станице да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за рад
у здравственој установи. Уколико изабрани кандидат не достави наведене податке са њим се неће
заснивати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Дом здравља „Др Добривоје Гер.
Поповић”. Рок за подношење пријава на оглас је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Оглас се објављује у публикацији „Послови“, на сајту
Министарства здравља и сајту Дома здравља „Др
Добривоје Гер. Поповић”. Пријаве послати на адресу Дома здравља са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)” или
предати лично преко писарнице Дома здравља „Др
Добривоје Гер. Поповић” радним данима од 7 до 15
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

Возач санитетског возила

за рад у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, ауто-механичар, возачка дозвола Б категорије. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми-аутомеханичар; оверену фотокопију возачке дозволе;
доказ да није покренут кривични поступак, издат
од стране надлежног органа; изјаву о здравственој
способности за рад на траженим пословима; биографију са адресом и контакт телефоном. Изабрани
кандидат биће 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 13/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање
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18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра/техничар

на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла
2 извршиоца

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

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене радника на
боловању

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Оглас објављен 26.09.2018. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: виши лабораторијски техничар, на одређено време по основу замене, до повратка радника са
боловања, из разлога што пријављени кандидат не
испуњава услове конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/3150-050

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за дечије болести, на
одређено време до повратка одсутног
радника

Доктор медицине у кућном лечењу

за рад у Служби за кућно лечење и негу,
на одређено време до повратка одсутног
радника

УСЛОВИ: високо образовање (област медицинске
науке) стечено на: интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005 или основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит; лиценца; са
најмање шест месеци радног искуствау звању доктор медицине. Приликом пријављивања на оглас
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потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглса са називом радног места на које се врши
пријава, са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; решење о
издавању лиценце или решење о упису у регистар
надлежне коморе. Пријаве доставит на горе наведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ВАЉЕВО“

14000 Ваљево, Жележничка 12а
тел. 014/224-560

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице
које пред законом прописаних општих услова
испуњава и следеће посебне услове: да је дипломирани фармацеут или дипломирани фармацеут специјалиста и да има најмање пет година радног стажа
у области здравствене заштите или да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента на високошколској установи која има одобрење
Министарстав просвете Републике Србије и да има
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву кандидат треба да поднесе
доказе о испуњавању услова конкурса са својом радном-професионалном биографијом, оверен препис
дипломе факултета, оверен препис дипломе о специјализацији, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту и доказ о радном стажу у области
здравствене заштите. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Медицинска сестра-техничар

за потребе Службе за продужено лечење и
негу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит;
предвиђен пробни рад у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Оглас објављен дана 10.10.2018. године у
публикацији „Послови“ поништава се за радно место: фармацеутски техничар за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека), на одређено време до шест месеци због
повећаног обима посла. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

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

Спремач/спремачица у просторијама у
којима се пружају здравствене услуге

14000 Ваљево
Синђелићева 62
тел. 014/295-580

на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла

Доктор медицине

за потребе Службе пнеумофтизиологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит; предвиђен пробни рад у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 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 пнеумофтизиологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит;
предвиђен пробни рад у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као
доказе 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 адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“, Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену
„Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Лабораторијски техничар

на одређено време, по основу замене до
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV/VI степен стручне спреме, положен
стручни испит, најмање шест месеци радног искуства и познавање енглеског језика. Пријаве се шаљу
у затвореној коверти на адресу: Универзитетска
дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања – 1 (један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеној школи; фотокопију дипломе о положе-
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ном стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Возач

средња стручна спрема, на одређено време
од 12 месеци и пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; доказ о положеном
возачком испиту Б категорије (возачка дозвола);
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратку биографију
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство треба да доставе
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра
Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)”.
Бесплатна публикација о запошљавању

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лекар специјалиста урологије

за потребе Клинике за урологију,
нефрологију и дијализу, на одређено време
6 месеци и са пробним радом од 3 месеца

Лекар на специјализацији из
педијатрије

за потребе Клинике за педијатрију, на
одређено време 6 месеци и са пробним
радом од 3 месеца
2 извршиоца

Лекар на специјализацији из
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време 6 месеци и
са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

Лекар на специјализацији из
абдоминалне хирургије

за потребе Клинике за општу и грудну
хирургију, на одређено време 6 месеци и са
пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине

за потребе Клинике за интерну медицину,
на одређено време 6 месеци и са пробним
радом од 3 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине

за потребе Центра за нуклеарну медицину,
на одређено време 6 месеци и са пробним
радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац и
то: посебан услов за заснивање радног односа за
напред наведене послове је: за радно место доктор
медицине за потребе Клинике за интерну медицину
и доктор медицине за потребе Центра за нуклеарну медицину, радно искуство у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место
доктор медицине; диплома о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте
(лекар специјалиста урологије ради попуне радног
места лекара специјалисте урологије за потребе
Клинике за урологију, нефрологију и дијализу); уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратку биографију са
адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске ста-

нице). Дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место... (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, за рад на пословима
доктора медицине изабраног у служби опште
медицине Амбуланте Коњух, Дома здравља
Крушевац

2. Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима
посла, у трајању од 3 месеца, на пословима
доктора медицине у Хитној медицинској
помоћи, у Служби хитне медицинске помоћи
и санитетског превоза Дома здравља
Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у
Комору.

3. Спремачица

на одређено време због повећаног обима
посла, у трајању до 3 месеца, за рад
на пословима спремачице у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и простора
Дома здравља Крушевац

4. Спремачица

на одређено време због замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на рад,
за рад на пословима спремачице у Одсеку
за одржавање хигијене објеката и простора
Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати који подносе пријаву за радна
места под редним бројем 1 и 2 достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад или решења о упису у Комору; изјаву
да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Кандидати који подносе пријаву за радна
места под редним бројем 3 и 4 достављају: пријаву
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на оглас; 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. Кандидати који
се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско
уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављаном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на наведену адресу.

FENIX APOTEKA ZU
21000 Нови сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727
e-mail:eurolink@eunet.rs

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски техничар, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве на
конкурс до 21.11.2018. год. слати мејлом или се јавити на горенаведени број телефона.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању
фармацеутски техничар, основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве на конкурс до 21.11.2018. год. слати мејлом или се
јавити на горенаведени број телефона.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра-техничар

на Одељењу за патологију одојчета Службе
за одојче и мало дете Стационара Клинике за
педијатрију, на одређено време до повратка
запослене са боловања, са пробним радом од
3 месеца

УСЛОВИ: да поседује средњу стручну спрему IV
степен, завршену средњу медицинску школу, смер
педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за
рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозвола за рад, лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда, не старије од 6
месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе, не старије од 6 месеци), доказ
о радном искуству уколико га кандидат поседује
(оверена копија радне књижице, уговора о раду,
потврда послодавца), кратка биографија (Curriculum
Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Рок за подношење пријаве је осам 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 у раду, просечна оцена
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у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан
да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију
личне карте, доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепатитис Б, вакцинални статус, санитарну књижицу. Оглас се објављује и на интернет
страници Министарства здравља Републике Србије.
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или
поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре техничара на Одељењу за патологију одојчета до
повратка запослене са боловања“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа предвиђени су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр. 863/2 од 22.03.2018.
године и то: стручна спрема/образовање: високо
образовање: на студијама првог степена (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 стручни испит; лиценца; познавање
рада на компјутеру; пожељно је радно искуство од
најмање годину дана и познавање рада из области
здравственог информационог система. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: кратку биографију, адресу и контакт телефон, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију доказа о
завршеној школим, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце или решења о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије, потврду
о дужини радног стажа-издату од стране послодавца или оверену фотокопију радне књижице. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
на огласној табли код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе поштом или лично на
адресу: Завод за јавно здравље Пирот, Кеј бб са назнаком „Оглас за вишу медицинску сестру/техничара
у јавном здрављу“. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је
да достави доказ о здравственој способности за рад
(лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

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

1. Медицинска сестра/техничар

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради посебне неге детета

Опис послова: 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 у пријему 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 отпад на 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); врши прикупљање и дистрибуцију крви;
спроводи административни поступак код пријема и
отпуста пацијената; стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања и отпуштања
пацијената; врши санитарну обраду пацијената;
активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка; одговоран/а је
за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље;
прати пацијенте на консултативне прегледе; одговоран/а је за законитост свог рада и поштовања принципа из кућног реда и других општих аката болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених;
одговоран/а је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из свог
домена; одговоран/а је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда,
суицида, бекства и сл.; обавља и друге истоврсне
послове по налогу претпостављених и непосредно је
одговоран/а главној медицинској сестри/техничару
одељења/одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра/
техничар - општи смер: Кандидати морају предати:
кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању - медицинска,
сестра техничар општег смера; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица цара Лазара 253, Ковин, 26220
Ковин или лично у архиви болнице са назнаком
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања и на сајту
Министарства здравља Републике Србије. Изабрани

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Виша медицинска сестра/техничар у
јавном здрављу

на одређено време од годину дана,
здравствени радник - виши санитарни
техничар/санитарно-еколошки инжењер,
за рад у Центру за анализу, планирање,
информатику, биостатистику и промоцију
здравља

Индустрија и грађевинарство
ГП „МОСТОГРАДЊА” АД

Београд - Стари град, Влајковићева 19а

Грађевински радник
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен превоз, смештај и
исхрана. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је
да се кандидати јаве на телефон број: 011/3233-897
или да своје радне биографије пошаљу на имејл:
piop@mostogradnja.rs.

ДОО „ХИДРОВОД“
26000 Панчево, Боре Шипоша 25

Помоћни радник на грађевини
2 извршиоца

Возач Ц категорије
Руковалац багером - скипером

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

Индустрија и грађевинарство

Водоинсталатер
Зидар - тесар
УСЛОВИ: Пријаве од 8 до 14 часова, радним данима;
доћи лично.

ЖТП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Зидар

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно
искуство: 24 месеца.

Тесар

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно
искуство: 24 месеца.

Бравар - варилац

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар - варилац, III степен стручне спреме; радно искуство: 24 месеца.

Помоћни грађевински радник
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду,
Параћину, Краљеву и на Руднику (Горњи Милановац). Послодавац има у плану отварање нових градилишта и у другим градовима у Републици Србији.
Образовање: завршена основна школа. Радно искуство: небитно. Услови рада: теренски рад, обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад – 1 месец.
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу на назначени број телефона и мејл адресу
послодавца
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад
1 месец. Трајање конкурса: 31.10.2018.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Дипл. грађевински инжењер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских
књига.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер
грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта
и грађевинских књига; познавање рада на рачунару
- Excel, Word; возачка дозвола Б категорије; поседовање једне од лиценци 410, 411, 413, 414.

Молер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно
искуство у глетовању, кречењу и осталим молерско-фарбарским радовима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Малтерџија

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.
УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно
искуство у уградњи машинског малтера.

Помоћни радник на градилишту

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.
УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство:
небитно.

Зидар - тесар

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови.
УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно
искуство у зидарско-тесарским пословима.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве
да доставе путем имејла или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт: Предраг Милошевић.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

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

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

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

Тесар

за рад у Суботици, 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 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

Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

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

Електроинсталатер

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

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица
(градилишта)
3 извршиоца

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа
и демонтажа светиљки и други електро радови.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; потребно искуство у раду са електроинсталацијама - минимум 12
месеци.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве
да доставе путем имејла или да се јаве на телефон
послодавца. Лице за контакт: Предраг Милошевић.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун
Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219

Помоћни грађевински радник

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

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Moлер

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.
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.

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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Тесар

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.
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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

искуство утиче на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног
времена 8 сати дневно, теренски рад.

Армирач

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија
(градилишта)
10 извршилаца

Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа
арматуре и остали армирачки послови.
УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у траженом послу минимум 6 месеци (радно
искуство утиче на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног
времена 8 сати дневно, теренски рад.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца,
лице за контакт: Павле Кривокапић.

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.

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

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

Хидроизолатери

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

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

на одређено време
5 извршилаца

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

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

на одређено време
5 извршилаца

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.

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

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

Електромонтер
5 извршилаца

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

Грађевински техничар
5 извршилаца

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

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

Керамичар

10 извршилаца

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

Производни радник

Електрозаваривач

Опис посла: физички рад на градилишту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина
радног времена 8 сати дневно, теренски рад.

Тесар

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

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

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“
АД ЋУПРИЈА
Ћуприја, Цара Лазара 109
тел. 035/8871-508

Тесар

10 извршилаца

Нови Београд, Савски насип 1-3
тел. 064/8588-421
е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs
на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија
(градилишта)
25 извршилаца

Металофарбар

10 извршилаца

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

Зидар

10 извршилаца

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

Лимар

Руководилац градилишта

на одређено време од 3 месеца, место рада:
Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани
грађевински инжењер. Посебна знања и вештине:
поседовање лиценци 410 или 413 или 414, знање
енглеског језика - почетни ниво, возачка дозвола Б
категорије. Услови рада: теренски рад, обезбеђен
превоз, обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт
Марина Станојевић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА

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

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија
(градилишта)
7 извршилаца

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

Интерни ревизор

Опис посла: тесарски послови - израђивање, монтирање и демонтирање оплате.

5 извршилаца

Армирач

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у траженом послу минимум 6 месеци (радно

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

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.
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„РАНЂЕЛОВИЋ - ГРАДЊА“ ДОО
Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 16
тел. 063/7716-593
е-mail: randjelovicgradnja@gmail.com

Машински инжењер за производно
машинство

место рада: Нови Бечеј (могућност рада од
куће)
2 извршиоца

Опис посла: пројектовање и израда радионичких
детаља.
УСЛОВИ: машински инжењер, смер производно
машинство, VI или VII степен стручне спреме; радно
искуство: небитно; потребно основно знање рада на
рачунару.

КВ столар

Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац,
Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у
зависности од места боравишта кандидата
3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.
УСЛОВИ: КВ столар, III, IV или V степен стручне
спреме; радно искуство: небитно.

КВ тесар

место рада: Нови Бечеј, Крагујевац,
Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у
зависности од места боравишта кандидата
3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената
(нема висинских радова).
УСЛОВИ: КВ тесар, III, IV или V степен стручне спреме; радно искуство: небитно.

Ливац калупар

место рада: Нови Бечеј
3 извршиоца

Опис посла: израда одливака у песку.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је
искуство у траженом послу минимум 12 месеци.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана и превоз.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на
контакт телефон послодавца, лице за контакт: Зоран
Ранђеловић.

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА
Југоисточна радна зона бб, Инђија
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене

2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извршења дневних, недељних и месечних планова производње; обезбеђивање, расподела и надгледање
рада у смени; подршка у процесу планирања и контроле производње; одржавање дисциплине радника.
УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; радно
искуство минимум 3 године; искуство у руковођењу
групом од минимум 5 радника; знање енглеског
језика - почетни ниво, познавање рада на рачунару; пробни рад 1 месец, рад у сменама. Трајање
конкурса: до попуне. Пријаве за запослење слати
мејлом или се јавити на контакт телефон послодавца: 022/2150-358 (од 8 до 16 часова), Небојша Нешковић.

Шеф производње
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис посла: састављање плана производње, организовање посла и издавање радних задатака, координација рада између комерцијале и производње,
контрола и праћење процеса производње.
УСЛОВИ: VII степен машинске струке; радно искуство минимум 3 године на истој или сличној позицији; искуство у руковођењу групом од минимум 10
радника; знање енглеског језика - почетни ниво,
познавање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Особа за контакт:
Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних
активности у производњи; припрема заваривачке
документације за производњу; планирање активности заваривања и контрола заваривања; провера
важности атеста и атестирање заваривача; спровођење сертификације поступака заваривања и радних проба.
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински
инжењер; радно искуство минимум 3 године; познавање стручних норми; знање енглеског језика - виши
ниво, рад на рачунару - MS Office, AutoCAD, Inventor
- виши ниво, норме заваривања DIN EN 15085-2, EN
ISO 3834-2, положен IWE/EWE сертификат, положен
стручни испит. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић,
022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

Машински техничар - техничка
припрема
пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије
машинске обраде; прављење програма за машину
за ласерско сечење; праћење производње; праћење
пројеката.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар (за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 2 године; познавање енглеског језика
(писање, читање, комуникација); пожељно знање
немачког језика. Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон послодавца 022/215-0358 (звати од 8
до 16 часова), лице за контакт: Небојша Нешковић.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

давац ће организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу на
наведени број телефона, мејлом или лично (понети
радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

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

Електрозаваривач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

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

„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.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

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

Оглашава слободна радна места за рад
у СР Немачкој

Помоћни радник

„B.A.E.R. UG + CO. KG“ Берлин, СР Немачка

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, посло-

Заваривач
УСЛОВИ: могу да конкуришу лица са завршеном
основном школом и полуквалификована лица; обавезна возачка дозвола Б и Ц категорије; лиценца или
сертификат за заваривача; пожељно почетно знање
немачког језика. Потписивање уговора о раду на
неодређено време, са пробним радом у трајању од
три месеца. Трошкове превоза од Републике Србије
до СР Немачке послодавац рефундира запосленом
са првом исплатом зараде; висина месечне зараде
износи минимално 2.036 евра бруто (сат се плаћа
11,75 евра бруто), што је 1.410 евра нето; трошкове приликом регулисања радне дозволе и визе, сноси послодавац; запослени је социјално осигуран од
првог дана запослења; послодавац пружа подршку
у проналажењу смештаја за запослене, а трошкове
сноси запослени под повољним условима; рад је ван
просторија послодавца. Потребна документација:
радна биографија/CV у Еуропас формату на српском
и немачком језику, фотокопија лиценце или сертификата за заваривача; фотокопија возачке дозволе.
31.10.2018. | Број 801 |
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Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби
за запошљавање, потребна документа достављају
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или
поштом на адресу филијале, са назнаком „За конкурс“: ЗАВАРИВАЧ - „B.A.E.R. UG + CO. KG“ Берлин,
СР Немачка. Кандидати који нису евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом,
на адресу: Национална служба за запошљавање,
Филијала за град Београд, Миграциони сервисни
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс“: ЗАВАРИВАЧ - „ B.A.E.R. UG + CO. KG “ Берлин,
СР Немачка. Детаљне информације о условима рада
кандидати ће добити на разговору са послодавцем.
О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или е- маила, кандидати
који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу,
кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив
бесплатан).
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел: 011 2416 836; 064 8107 046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел: 018 501 231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел: 021 4885 514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел: 020 33 00 47
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел: 037 41 25 31
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел: 036 30 20 70

ка - средњи ниво (пожељно); лиценца 300 или 310
(пожељно). Рок за пријаву: 24.11.2018. године. Телефон за контакт: 060/4167504, Александар Ђорђевић.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/410-677

Дипломирани инжењер електротехнике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике; поседовање лиценце
450; обавезно поседовање возачке дозволе Б категорије; пожељно радно искуство; део посла се може
обављати од куће. Предвиђен пробни рад у трајању
од два месеца. Обезбеђени су смештај, исхрана и
превоз. Пријаве се достављају путем мејл адресе:
lukselektroub@yahoo.com или се заинтересовани кандидати јављају на горе наведени контакт телефон
(особа за контакт Јелена Матић).

Инжењер електротехнике
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер електротехнике (смер јака струја); обавезно поседовање
возачке дозволе Б категорије; пожељно радно искуство. Место рада је градилиште у Београду. Предвиђен пробни рад у трајању од два месеца. Обезбеђени су смештај, исхрана и превоз. Пријаве се
достављају путем мејл адресе: lukselektroub@yahoo.
com или се заинтересовани кандидати јављају на
горенаведени контакт телефон (особа за контакт
Јелена Матић).

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати се могу јавити на тел. 066/444-806.

БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ „ЂОРЂЕВИЋ ГРАДЊА“
18000 Ниш
e-mail: djordjevicgradnja@gmail.com

Одговорни пројектант и сарадник
УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевине или
архитектуре, мастер, VI степен стручне спреме
грађевинске или архитектонске струке; знање рада
на рачунару (Autocad, MS Office); возачка дозвола Б категорије (пожељно); знање енглеског јези-
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Послови и одговорност: одговорност за тачност и
правовремену израду планова производње те потрошње сировина и репроматеријала. Контрола дневне
евиденције производње и утврђивање одступања са
робно-материјалном документацијом. Билансирање
радних налога производње, извештавање.

ОСТАЛО: Уговори о раду склапају се на одређено
време уз могућност склапања уговора на неодређено време. Уз пријаву са назначеним радним местом
за које се пријављујете потребно је приложити кратку биографију (CV), мотивационо писмо, потврду о
стеченој стручној спреми и осталим знањима, фотокопију возачке дозволе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
примају у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу.

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
„ВИНДИЈА“ ДОО

Микробиолог

2 извршиоца

за рад у Пландишту, на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електроинсталатер или електротехничар; пожељно
поседовање возачке дозволе Б категорије и радног искуства. Место рада је градилиште у Београду. Предвиђен пробни рад у трајању од два месеца.
Обезбеђени су смештај, исхрана и превоз. Пријаве се
достављају путем мејл адресе: lukselektroub@yahoo.
com или се заинтересовани кандидати јављају на
горе наведени контакт телефон (особа за контакт
Јелена Матић).

Рок трајања конкурса: 09.11.2018. године

Радник у производњи пелета

Организатор технолошке припреме
рада

5 извршилаца

Електроинсталатер

14224 Лајковац, Београдски пут 37
e-mail: aleksandra.cati@vindija.rs

37000 Крушевац, Јасички пут бб
тел. 066/444-806

УСЛОВИ: ВСС, ВШС из подручја економије и финансија. Пожељно знање енглеског или немачког језика.
Обавезно познавање рада на рачунару. Возачка дозвола Б категорије. Предност кандидатима са радним
искуством у прехрамбеној индустрији. Лични профил кандидата: одговорност, стручне способност и
склоност ка тимском раду, креативност и упорност.
Сколоност ка економско-аналитичком приступу. Сколоност ка финансијским пословима

УСЛОВИ: ВСС, ВШС из подручја економије и финансија. Пожељно знање енглеског или немачког језика.
Обавезно познавање рада нарачунару. Возачка дозвола Б категорије. Предност кандидатима са радним
искуством у прехрамбеној индустрији. Лични профил кандидата. Одговорност, стручне способности,
склоност ка тимском раду, креативност и упорност.
Сколоност ка економско-аналитичком приступу. Сколоност ка финансијским пословима

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

НЕСТ ПЕЛЕТ

Послови и одговорност: одговорност за тачност и
правовремену израду извештаја из област иекономије, израда финансијских калкулација производа,
сировина и репроматеријала. Билансирање складишта и утврђивање евентуалних разлика, обрачун
производње.

Пољопривреда
MASSAGRAR DOO

за рад у Пландишту, на одређено време

Послови и одговорност: организација, одговорност,
за контролу квалитета и здравствене исправности
меса, прерађевина уз све мере заштите; провођење
и самоконтрола система ХАЦЦП-а, као и увођење
европских стандарда квалитета полегислативе ЕУ.
УСЛОВИ: ВСС, природно-математички факултет,
смер биологија и хемија, ветеринарски факултет,
прехрамбено-технолошки факултет, смер прехрамбена технологија, медицински факултет, смер
санитарно инжењерство; активно знање енглеског
или немачкогјезика; познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. Пожељно радно
искуство у лабораторији прехрамбене индустрије.
Лични профил кандидата: Самостална и одговорна
особа високих личних и професионалних стандарда,
склоност сталном учењу и усавршавању с израженим аналитичким способностима, спремност на тимски рад уз потребну вештину у организацији рада и
комуникацији.

Аналитичар-планер

за рад у Пландишту, на одређено време

21000 Нови Сад, Кисачка 15

Узгајивач свиња
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање и радно искуство, возачка дозвола Б категорије. Контакт телефон: 064/8236-735 или пријаве
слати на e-mail: info@massagrar.com.

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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

Возач теретног возила са приколицом

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

„ИТТ ТЕХНИКА“ ДОО
Ниш - Палилула, Мостарска 4
тел. 060/7427-354, 060/4427-378
e-mail: info@itttehnika.com

Возач теретног возила у међународном
транспорту
5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи
(Шпанија, Португалија).
УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно искуство у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е
категорије. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати пријаве могу да доставе путем имејла
или да се јаве на телефоне: 060/7427-354, 060/4427378, лица за контакт: Ненад Савић, Небојша Савић.

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен 17.10.2018. у публикацији
“Послови”, мења се за радно место: асистент
за ужу научну област Одгајивање и репродукција
домаћих и гајених животиња, и то у делу који се
односи на услове конкурса, тако да се брише VIII
степен стручне спреме и треба да стоји: студент докторских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао за наставни рад.

ОШ “РАДЕ КОНЧАР”
11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125, 011/2107-968

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/117, 27/18),
VII степен стручне спреме, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године.

Сервирка

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: најмање II степен стручне спреме, угоститељске, хемијске струке.
ОСТАЛО: Кандидати су уз пријаву дужни да приложе: оверену копију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге;
уверење да против лица није покренута истрага
нити је подигнута оптужница код надлежног суда;
потврду МУП-а о подацима из казнене евиденције
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које се изриче безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица,
за кривична дела давања или примања мита, за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Доказ о психофизичкој
и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких
способности врши Национална служба за запошљавање. Кандидати су у обавези да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
достављају се на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и
микроталаси
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника
Електротехничког факултета у Београду у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан услов: предмети уже научне области
за које се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна техника, Електромагнетска
компатибилност, Формирање микроталасних слика. 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 73.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
,,БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”

Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Андрагошки асистент
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. минимум средња стручна спрема, одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става
1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Додатно: сертификат о завршеној обуци за андрагошког
асистента (уводни модул). Потребну документацију
(пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписана
биографија кандидата, копија дипломе, копија уверења о држављанству, копија уверења о неосуђиваности, извод из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова) послати поштом или доставити на адресу школе, у Митрополита Петра 8. Контакт
телефон: 011/2763-040. Рок за доставу документације је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
тел. 064/540-0032
e-mail: aleksic.aleksandar@fdb.edu.rs

Финансијски аналитичар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, смер финансијска анализа, знање
енглеског језика на вишем нивоу, напредно знање
рада на рачунару, познавање прописа о финансијама и најмање 5 година радног искуства у предузећима до 50 запослених и 300-500 клијената. Заин31.10.2018. | Број 801 |
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тересовани кандидати могу своје пријаве и радне
биографије да доставе путем наведене мејл-адресе.
Конкурс траје 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Ванредни професор за ужу научну
област Диференцијалне једначине
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну
област Математичка анализа (по
предлогу РФА)
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука
из области за коју се бира. Ближи услови за избор су
утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута
Математичког факултета. Приликом конкурисања
потребно је поднети молбу, биографију, оверену
копију дипломе, списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету на горенаведену адресу или
лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10 до 15 часова,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарство и информатика

са 50% радног времена, на одређено време
од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа (по
предлогу РФA)

са 50% радног времена, на одређено време
од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер
или специјалистичких студија, који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00. Ближи услови за избор су утврђени чл.
71, ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе.
Молбе са потребним документима могу се доставити
Факултету на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг 12-16,
сваког радног дана од 10 до 15часова, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

Асистент за ужу научну област
Математичка анализа (по предлогу
РФА)
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије
првог и другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стручне
спреме, академски назив магистар наука. Ближи
услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу,
биографију, оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету на горенаведену адресу или
лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10 до 15 часова,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

Београд, Омладинско шеталиште 10

Наставник физичке културе

на одређено време ради замене запослене
преко 60 дана (за време трајања мандата
директора)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17)
и да испуњава посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци, за школску
2018/2019. годину, односно до 31.08.2019.
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и уводна обука
за педагошког асистента. У радни однос у установи
може да буде примљен кандидат под условима прописаним чл. 139 и чланом 141 став 8 Закона о основама система образовања и вапитања.

објављен уџбеник или монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка, учешће у завршним
радовима на специјалистичким и мастер академским
студијама, у складу са прописима којима је уређена област високог образовања. Кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији
и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника факултета. Потребна документација:
пријава на конкурс, биографија, списак објављених
научних радова, оригинал радови, оверене фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области, потписана изјава о изворности (преузети са
сајта Универзитета у Београду). Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 156.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Сарадник у настави за ужу научну
област Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације - предмет: Теорија
и методика кошарке

ОСТАЛО: Уз пријаву сви кандидати подносе 1. оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
3. доказ о савладаности програма обуке за педагошког асистента (изузетно за педагошког асистента),
4. потврду о познавању ромског језика (изузетно за
педагошког асистента), 5. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 6. извод
из матичне књиге рођених, 7. уверење да кандидат
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став
1) тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал), 8. попуњен пријавни формулар са званичне интернет старнице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 9. краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Одабраним
кандидатима из тачака 1 и 2 се врши психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу школе. Сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Комисија доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове из члана 72 и члана 83 Закона о високом
образовању, односно да имају завршене студије
првог степена са просечном оценом од најмање 8
(осам). Кандидат мора имати статус студента на мастер академским студијама или на специјалистичким
академским студијама. Кандидат мора испуњавати и
друге услове који су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о
начину, поступку и ближим условима стицања звања
и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на
конкурс, биографија, оверена фотокопија дипломе
о завршеним основним студијама са просечном оценом, уверење о уписаним мастер академским студијама или специјалистичким академским студијама. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд,
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

са 50% радног времена, ради замене
запосленог именованог за директора школе,
до истека мандата

на одређено време од годину дана

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

Наставник биологије

Наставник математике

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације предмет: Теорија и методика плесова
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо
образовање на студијама трећег степена (докторске
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године, односно
стечен научни назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављен већи број научних радова,

са 50% радног времена, ради замене
запослене, до повратка са функције
помоћника директора, а најкасније до
31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, према прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне
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Наука и образовање

спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015- и други пропис и 5/2015-II- други пропис); 3) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услов из тачке
3) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услове из тачака 1), 2), 4), 5) и 6) кандидати доказују приликом подношења пријаве на
конкурс, достављањем следеће документације: 1)
оверена фотокопија дипломе, 2) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 3) оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци), 4) доказ из казнене евиденције МУП-а да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), 5) доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране
високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/087FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc)
и који се попуњава и штампа, кандидати достављају
потребну документацију, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на
адресу школе. Фотокопије које се подносе морају
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и
неблаговремене пријаве. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе
у року од 8 дана од дана истека за пријем пријава.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања у року од осам дана. Након пријема
резултата психолошке процене, конкурсна комисија
у року од осам дана сачињава листу кандидата који
испуњавају све услове за рад на радним местима, са
којима обавља разговор и у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима доноси
решење о избору кандидата. Адреса школе: Техничка школа, Краља Петра I 12, Обреновац, телефон за
информације: 011/8721-178.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100
факс: 011/3235-539
www.rgf.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну област
Рударски радови, израда подземних
просторија и рударски материјали
УСЛОВИ: А) VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени су одредбама члана 74 став
10 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018) и одредбама чл. 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, доказ о учешћу на међународном
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном
уџбенику или монографији, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити
на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7,
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

11060 Београд, Вишњица, М. Тита 101
тел. 011/2757-789

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане у чл. 122, 139 и 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закон), у даљем тексту: Закон. За директора школе може бити изабрано лице које има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, за
педагога или психолога школе стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему 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 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик

на коме се остварује образовно-васпитни рад; обуку и положен испит за директора установе; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, стручног
сарадника и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања,
ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не појави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из
члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног сараника, 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:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; дозволу
за рад, односно лиценцу за директора (пријава се
неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року који предвиђа закон); оригинал
потврду да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања, односно за лице које испуњава
услове из члана 122 став 6 Закона, потврду да има
најмање 10 година радног искуства у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
образовања (не старије од 6 месеци); оригинал уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона (не старије од 6 месеци); оригинал 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 оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
( уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); оригинал лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора кандидата ( извештај просветног саветника);
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби,
поседовању организационих способности и кратким
прегледом програма рада за време мандата директора школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Министар просвете
науке и технолошког развоја врши избор директора
школе у року од 30 дана од дана пријема документације, доноси решење о његовом именовању о чему
школа обавештава кандидате који су се пријавили на
конкурс. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу школе, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као ни
фотокопије докумената која нису оверене од стране
надлежног органа. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, радним даном од 9 до 14
часова, на телефон: 011/2757-789.
31.10.2018. | Број 801 |
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ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

Београд - Звездара, Учитељска 58
тел. 011/3473-503

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник музичке културе

на одређено време до 31.08.3019. године, са
65% радног времена

Психолог

дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњењу услова слати
на адресу предшколске установе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник српског језика

са 20 сати радног времена, на одређено
време до 31.08.2019. године

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане у члану 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018), да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС” 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/17 и 13/18). Потпуном
пријавом сматра се пријава која поред кратких биографских података садржи: 1) попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, са одштампаним пријавним формуларом, 2)
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених,
не старији од 6 месеци), 3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(не старије од 6 месеци), 4) доказ о неосуђиваности
прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве
на конкурс. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ћирило и
Методије”, Учитељска 58, Београд, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у огласним новинама „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, тел. 011/3473-503,
011/2884-265.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 139,
140, 144 Закона о основама система образовања и
васпитања и одредбама Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
за рад у основној школи, држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да кандидат зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са
овереним фотокопијама тражене документације
(диплома, држављанство и доказ о неосуђиваности)
достављају на наведену адресу. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја када постане коначно.

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

Конкурс објављен 07.02.2018. године у публикацији “Послови” поништава се у целини.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8231-159

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена, студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) студијама од три
године, вишим образовањем, познавањем језика на
коме се обавља васпитно образовни рад са радним
искуством. У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 139-142
Закона о основама система васпитања и образовања („Сл. гласник РС” бр.88/2017). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми,оверена фотокопија уверења о
држављанству, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да
достави уверење д је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високо
школске установе. Рок за пријаву на конкурс је осам
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ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Професор руског језика

гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 ,10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс,
кандидати поред биографије треба да приложе (у
оригиналу или оверене копије, не старије од шест
месеци): диплому о стеченом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе која утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”, ОШ „Краљица Марија”, Михаја Еминескуа 65,
11212 Београд - Овча. Додатне информације могу се
добити путем телефона: 011/2731-163.

са непуним радним временом од 37%

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2,
пожељан ниво Ц1). Биографију слати искључиво
на мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од
8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу
потребну документацију.

11273 Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Наставник енглеског језика

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

Психолог

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА”

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одуства
и одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одуства
и одсуства са рада ради неге детета

11000 Београд – Овча, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-163
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања образовање
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 ) и то: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, прописано чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
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студије другог степена из области педагошких наука
или из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степан које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајућеи предмет, односно
групу предмета. 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са сдецом и ученицима; 3. да лице
није правоснажном судском пресудом осуђивано за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора ид 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 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;
4. држављансвто РС; 5. знање српског језика - кандидат, наставник или стручни сарадник, мора имати
стечено више или високо образовање на српском
језику, или имати положен испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на
званичној интернет страници МИнистарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној
форми доноси школи.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доставити:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); уверење о држављанству
- оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из тачке 3 услова конкурса; CV. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање
језика на коме се изводи васпитно-образовни рад
доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на српском
језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова доставити на адресу школе. Одлуку о
избору кандидата доноси Конкурсна комисија након
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/ 6440-132

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог

миста (завршене основне академске и мастер студије у области економије).

Наставник енглеског језика и
књижевности

са 22% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, а најдуже
до 31.08.2019. године

УСЛОВ: професор односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; мастер филолог-студијски програм за енглески језик и књижевност;
мастер професор језика и књижевности за енглески
језик и књижевност.
ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може
да буде примљено лице под условом: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/2017 27/18-др.закон); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је
да кандидат достави: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме;
доказ о неосуђиваности кога издаје МУП Републике
Србије; оверену фотокопију уверења о држављанству РС; уколико диплома није издата на српском
језику, потврду да зна српски језик. Неће се разматрати пријаве без пријавног формулара, које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Такође се неће разматрати пријаве
у којима није тачно назначено радно место за које
кандидат конкурише. Школа нема обавезу да доказе
поднете уз пријаву враћа кандидатима који нису изабрани. Пријаву доставити на адресу: Друга економска школа, Господара Вучића 50, Београд, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАГНОЛИЈА“

11000 Београд, Радослава Грујића 7
e-mail: u.velickovic@magnolijavrtic.rs

Васпитач
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски
факултет. Биографију слати искључиво на наведену
мејл адресу, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА ЂУКИЋ“

Наставник економске групе предмета

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

Наставник економске групе предмета

на одређено време до повратка запосленог
са дужег боловања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, а најдуже до 31.08.2019. године
са 80% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, а најдуже
до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер еконоБесплатна публикација о запошљавању

Професор разредне наставе
Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
са дужег боловања

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
са дужег боловања

Професор информатике

на одређено време до повратка запосленог
са дужег боловања

Професор српског језика и
књижевности

са 94,44% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог с дужег
боловања

Професор математике

на одређено време до повратка запосленог
са дужег боловања

Професор математике

са 11,11% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
боловања

Спремачица

на одређено време до повратка запосленог
са дужег боловања

УСЛОВИ: Услови које кандидат под редним бројем
1-7 треба да испуњава: да има високу стручну спрему - VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018- и др. закони) и
уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) и образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи , ускладу са европским системом преноса бодова; 2. о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; 3. потврду 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, одузимања малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству
Републике Србије;-5.извод из матичне књиге рођених6. доказ о познавању српског језика и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови које кандидат под редним бројем 8 треба да
испуни: да кандидат има завршену основну школу
I степен стручне спреме; одговарајућа врста и степен стручне спреме (оверена фотокопија дипломе);
потврда да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дел из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа
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о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе
или донети лично у просторије школе, радним даном
од 8 до 14 часова.

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

Професор руског језика

са непуним радним временом од 21%

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2,
пожељан ниво Ц1). Биографију слати искључиво
на мејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од
8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу
потребну документацију.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ“

19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail:ospodvrska@gmail.com

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене до повратка са боловања преко 60
дана, са 88,89% радног времена

Наставник физике

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

Наставник хемије

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 став 1 тачка 1)-5 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)
и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 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, запушптање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: CV са кратком радном биографијом;
диплому о стеченом образовању или уверење о
дипломирању (оригинал или оверену фотокопију);
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; извод из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству не старије од шест месеци (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању
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психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба
запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријава са доказима о испуњености услова конкурса може се поднети лично или
поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава на
конкурс“. Неблаговремене пријаве комисија неће
разматрати.

вити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних и
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12,
19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

СРЕДЊА ШКОЛА

19210 Бор, Војске Југославије 12

19320 Кладово, Младости 1
тел/факс: 019/801-274, 803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство

Директор

на одређено време, изборни период од 3
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 докторске академске студије из области
техничких наука студијског програма металуршко
инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом
члана 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког
факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Рударство и геологија (рударска група
предмета)
на одређено време, изборни период од 3
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 рударства и уписане докторске академске студије из области техничких наука студијског програма рударско инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом члана 84
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр
88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета
у Бору.

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство

на одређено време, изборни период 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. гласник РС”, бр
88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета
у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доста-

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ставови 1 и 2 и чл. 122 став
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018) и чл.
2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15), односно да има одговарајуће
високо образовање за наставника ове школе, тј. за
неко од подручја рада за које школа има верификован образовни профил, односно смер (Гимназија,
Економија, право и администрација, Трговина, туризам и угоститељство, Електротехника, Машинство и
обрада метала) или за педагога или психолога, све
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то 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, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и опдговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз
чега кандидат мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, или стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ; 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 кривична дела из
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад,
односно лиценца за наставника; савладана обука и
положен испит за директора установе (лиценца за
директора); најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
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ОСТАЛО: Уколико се на конкурс пријави кандидат
који је претходно већ обављао дужност директора,
узеће се у обзир и резултати стручног педагошког
надзора и оцена спољашњег вредновања установе у
којој је обављао дужност директора. Пријава на конкурс подноси се конкурсној комисији школе на формулару који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз попуњен формулар доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању (кандидати који
су високо образовање стекли након 10 септембра
2005. године, подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија); оригинал лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од
6 месеци; оригинал доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела и за која није утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци (прибавља се из казнене евиденције полицијске управе
према месту рођења кандидата); оригинал уверења
Привредног суда да лице није правоснажно осуђено
за привредни преступ, не старије од 6 месеци; оригинал уверења надлежног суда (основног и вишег) и
тужилаштва 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 наведена кривична дела, не старије од 6 месеци;
уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, венчаних за жене, све на
обрасцу са трајном важношћу (оверена фотокопија
или оригинал, не старије од 6 месеци, као и одштампане податке са важеће личне карте); оригинал или
оверену фотокопију доказа о знању српског језика,
ако одговарајуће образовање кандидата није стечено на српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског
језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику, сматра се да
је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна
српски језик; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценце за наставника; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, односно лиценце
за директора (уколико кандидат то поседује). Кандидат који не поседује лиценцу за директора може
бити изабран али ће бити дужан да испит за директора положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност. Документација без доказа о положеном
испиту сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року положи наведени испит; оригинал потврду о потребном радном
стажу у области образовања и васпитања посебно
из сваке установе, односно за сваки период, уколико
је кандидат био запослен у више установа на одговарајућим пословима, не старије од 6 месеци; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника, уколико
га кандидат поседује, оверена фотокопија); резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања ако се на конкурс за директора пријавио кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе, оверена фотокопија;
преглед кретања у служби - радна биографија са
адресом становања, бројем телефона, адресом
електронске поште; оквирни план рада за време
мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Докази за које је у тексту
конкурса означен потребан период важности од
момента издавања у односу на дан истека конкурса,
не смеју бити старији од означеног рока и подносе
се у оригиналу или у виду фотокопије оверене код
надлежних органа (суда, органа општинске-градске
управе или јавног бележника). Пријаву са доказима
о испуњавању свих услова из конкурса слати препорученом поштом на адресу школе, са назнаком
“Пријава на конкурс за директора школе - Комисији
за избор директора” или донети лично. НеблагоБесплатна публикација о запошљавању

времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи
све прилоге који се захтевају у конкурсу. Конкурс
спроводи комисија именована од стране школског
одбора по поступку који је регулисан законом. Кандидати који су поднели потпуне пријаве на конкурс и
који испуњавају законом прописане услове за избор
директора школе биће позвани на интервју од стране комисије за избор директора школе, по истеку
рока за пријаву на конкурс. Пријаве са достављеним доказима се не враћају кандидатима већ се достављају министру ради доношења одлуке о избору
директора. Пријављени кандидати биће обавештени
писменим путем о избору директора школе у складу
са законом. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951, 801-406
e-mail: os.kladovo@gmail.com

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 35% радног
времена

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

Наставник грађанског васпитања

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018) и (само за последња два радна
места) према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да кандидат зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (налази
се на интернет старници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) доставља: оригинал
или оверене фотокопије дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству; доказ
о познавању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику);
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично или поштом на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана.

Ч АЧ А К
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/322-1815

Корепетитор

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског, за рад
у Чачку

УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РС“
бр. 11/2012 и 18/2013); да кандидат има психичку,
физичку и здравсрвену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Уз пријавни формулар прилажу: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из ЈМБГ и уверење о неосуђиваности.
Уврење о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат. Рок за поношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије

за наставне предмете у области
програмирања, на одређено време од једне
године

Сарадник у настави за ужу научну
област Информациони системи
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају и следеће
опште услове: да имају статус студента мастер академских студија у одговарајућој научној области и
да су студије првог степена завршили са просечном
оценом најмање осам (8). Приликом избора у звање
узима се у обзир већа просечна оцена, посебно из
уже стручних предмета уже научне области за коју
се кандидат бира, време трајања студија, објављени стручни радови и резултати тестирања кандидата. Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају и друге услове прописане Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука у
Чачку, број 1965/3 од 20.09.2018. године. 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 приложити: биографију, доказ
о одговарајућој стручној спреми, списак стручних
31.10.2018. | Број 801 |

37

Наука и образовање

радова, као и саме радове, и доказ надлежног органа
о неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. Закона
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чл. 135 став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Комисија ће по
истеку рока за конкурс обавезно обавити интервју са
свим пријављеним кандидатима.

да није осуђиван и да се не води истрага, уверење
о држављанству РС, извод из књиге рођених, доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методских дисциплина).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000
Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Посебни услови за радно место сарадника у настави
за ужу научну област Информационе технологије су:
стечен стручни назив дипломирани информатичар
или дипломирани инжењер информационих технологија. Посебни услови за радно место сарадник у
настави за ужу научну област Информациони системи су: стечен стручни назив дипломирани инжењер
организационих наука.

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
32308 Прањани

Наставник хемије

у матичној школи и у издвојеним
одељењима у Каменици и Брезни, са 60%
радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Психолог

у матичној школи и у издвојеним
одељењима, са 50% радног времена,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник биологије

у матичној школи и у издвојеним одељењима
у Каменици и Брезни, на одређено време
до повратка запослене са трудничког,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

Наставник техничког и информатичког
образовања, технике и технологије и
информатике и рачунарства
у матичној школи и у издвојеном одељењу
у Каменици, са 80% радног времена, на
одређено време док мирује радни однос
запосленом именованом за директора

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време, док мирује радни однос
запосленом на неплаћеном одсуству

Радник за одржавање хигијене

у издвојеним одељењима у Срезојевцима
и Брезни, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана (до
повратка са боловања)

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима
на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.
Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Поред пријаве на конкурс, кандидат треба
да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује испуњеност услова конкурса (диплому о
стеченом образовању, лекарско уверење, уверење
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ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

35000 Јагодина, Багрданска 7
тел. 035/251-329

Директор

ЈАГОДИНА

на период од 4 године

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене до краја школске 2018/2019.
године, са 28% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене запослене
именоване за директора школе, са 15%
радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене
именоване за директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду као и посебне
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/2017, 27/2018- др. закон);
да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018). У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО :За наведена радна места кандидат уз
пријавни формулар преузет са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја треба да
достави: кратку биографију, оригинал или оверену
фотокопију дипломе, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања - оригинал или оверена фотокопија (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (на обрасцу
који важи трајно), уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика,
као језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса. Сви кандидати у пријави треба да наведу
број контакт телефона и тачну адресу. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Ћуприја, Кнеза Милоша 96, са назнаком „За конкурс”.

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018) и Правилника
о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 108/2015). За директора школе
може бити изабрано лице које има: високо образовање за наставника (за подручје рада електротехника и грађевинарство), педагога или психолога школе
стечено на: студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно стручне области или
области педагошких наука - у том 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 прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; дозволу за рад (лиценцу), односно
положен стручни испит за наставника, педагога
и психолога; најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; обуку и положен испит
за директора установе; изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност;
директору који не положи испит за директора у року
од две године од дана ступања на дужност престаје дужност директора; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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 да за њега
није,у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу ранијих дужности; 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 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: оверену фотокопију или препис дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију или
препис дозволе за рад (лиценце), односно положе-
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ног стручног испита за наставника, педагога и психолога, потврду о дужини рада (најмање 8 година)
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (не старију од шест месеци), доказ о положеном испиту за
директора установе (пријава уз коју није достављен
овај доказ неће се сматрати непотпуном), лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који решењем министра просвете, науке и
технолошког развоја буде именован за директора.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама, уверење
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање у поступку и на начин прописан законом (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверена копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај
доказ доставља кандидат који одговарајуће високо
образовање није стекао на српском језику), уверење
надлежног Привредног суда да није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу дужности
(издато након расписивања конкурса), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), а 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, оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак: доношењем наредбе о спровођењу истраге; потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама ситема образовања и васпитања (не старије од шест
месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест
месеци), преглед кретања у служби са биографским
подацима. Рок за подношење пријава са доказима је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: Багрданска
7, 35000 Јагодина, са назнаком „За комисију за избор
директора”. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, на телефон: 011/251-329.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/562-376

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка са
боловања) за 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139 ст. 1 тач. 1)
и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће високо
образовање стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. год. и да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 3 подтачка 5) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018), да је професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/
Бесплатна публикација о запошљавању

профил француски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил француски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик,
књижевност и култура); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ,
сходно чл. 142 Закона. Кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део ново), 2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна служба
МУП-а; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о
раду); 8. доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 9. уверење из високошколске установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина или уверење о положеном
стручном испиту за лиценцу или оверену фотокопију индекса о положеним испитима из наведених
дисциплина. Фотокопије морају бити оверене и не
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154
ст. 2 Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Писане пријаве могу се доставити путем поште
или донети лично, на адресу школе: ОШ „Момчило
Поповић Озрен“, Параћин, Глождачки венац 23а („За
конкурс” - са назнаком радног места).

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35000 Јагодина
Слободана Пенезића Крцуна 1

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да

испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије” број 88/2017 и 27/2018-др.закон) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” број 108/2015). За директора Гимназије „Светозар Марковић” у Јагодини може бити
изабрано лице које има: одговарајуће високо образовање за наставника (подручје рада Гимназија),
педагога и психолога школе стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета студије другога степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другога степена које комбинију 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 које је стекло образовање на студијама другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује
целине и идговарајуће научне области или области
педгошких наука мора да има завршене студије
првог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета:
дозволу за рад (лиценцу) односно положен стручни
испит з а наставника, педагога и психолога, најмање
осам година рада у установи на ппословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, обуку и положен испит за директора
установе. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност. Директору који је положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност престаје дужност директора. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица и родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу радније дужности.
Кандидат за директора установе обазовања 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 насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом без обзира на изречену кривичну санкцију;
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога и психолога, потврду о радном искуству (најмање осам
година) у установи на пословима образовања и вас31.10.2018. | Број 801 |
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питања након стеченог одговарајућег образовања
(не старију од шест месеци), оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе ако је кандидат
поседује (пријава уз коју није достављен овај доказ
неће се сматрати непотпуном), доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима доставља кандидт који решењем
министра просвете, науке и технолошког развоја
буде именован за директора (доказ се доставља пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама), уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за кандидата није
утврђено дискриминаторно понашање у поступку
и на начин прописан законом (не старије од шест
месеци), оригинал или оверена копија уверења о
држављанству (не старије од шест месеци), доказ да
зна српски језик на коме се остварује обазовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику), уверење надлежног привредног суда да
није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидта није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) а 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, оригинал или оверерену фотокопију извода из матичне књиге рођених(не
старије од шест месеци), преглед кретања у служби
са биографским подацима и предлог програма рада
директора. Рок за подношење пријава на конкурс за
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Комисија за избор директора” или се могу предати лично секретару школе,
телефон: 035/222-404. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/2017 и 27/2018-др.закон) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и вапситања („Службени гласник
Републике Србије” број 108/2015). За директора
Економско-трговинске школе ,,Славка Ђурђевић” у
Јагодини може бити изабрано лице које има: одговарајуће високо образовање за наставника (за подручје рада: Економија, право и администрација и
Трговина, угоститељство и туризам), педагога и психолога школе: стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета
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
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по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника,
педагога и психолога најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, обуку
и положен испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност престаје дужност директора. Треба
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица и 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, кандидат за директора установе образовања
и вапситања 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 насиље у
породици, одузимање малолетноглица, запуштање
и злостављање малолетноглица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правногсаобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога и психолога, потврду о радном искуству (најмање осам
година) у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(не старију од шест месеци), оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе ако је кандидат
поседује (пријава уз коју није достављен овај доказ
неће се сматрати непотпуном). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима доставља кандидат који решењем
министра просвете, науке и технолошког развоја
буде именован за директора (доказ се доставља пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама), уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван у складу са
чланом 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања и да за кандидата није
утврђено дискриминаторно понашање у поступку
и на начин прописан законом (не старије од шест
месеци), оригинал или оверена копија уверења о
држављанству (не старије од шест месеци), доказ да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику), уверење надлежног привредног суда да

није правноснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), а 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, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од шест месеци), преглед кретања у служби
са биографским подацима и предлог програма рада
директора. Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом се подносе на адресу: Економско-трговинска школа „Славка Ђурђевић”,
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб, са назнаком
„Комисија за избор директора” или се могу предати лично секретару школе, телефон: 035/251-602.
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник математике

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

Наставник информатике

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број
88/2017), и то: 1) да је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка
(2) одељка „Услови” мора да има завршене студије
првог степена из научне односно стручне области
за одговарајуће предмете, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом
образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са документацијом слати препорученом
поштом или доставити лично у секретаријат школе,
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну
комисију”, на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35254
Поповац. Лице за контакт: Ана Ђорђевић, секретар:
035/541-040.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

38212 Обилић, Цара Душана 7

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
122, 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, односно педагога или психолога, стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне или 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 става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да 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 правноснажном пресудом за привредни преступ у 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
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ученицима; дозволу за рад наставника, педагога или
психолога, обуку и положен испит за директора установе и да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе
доказ да испуњавају наведене услове, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду (оверену фотокопију или оригинал)
о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, од најмање 8 година; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага (не старије
од 6 месеци); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова о казненој евиденцији за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) - не старије од 6 месеци;
уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству, оверена фотокопија или
оригинал (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених, оверена фотокопија или оригинал;
уверење да кандидат има обуку и положен испит за
директора школе, оригинал или оверена фотокопија.
Пријава која не буде садржала уверење о савладаној
обуци и положеном испиту за директора школе неће
се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде
изабран за директора биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе; доказ о
резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника - инспектора),
уколико га поседује, оверена фотокопија, у супротном потребно је 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 фотокопија. У супротном
је потребно доставити потврду надлежне школске
управе, да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима издато од стране надлежне здравствене установе; доказ да кандидат зна српски језик као језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (за
кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаву са пратећом документацијом доставити лично или слати на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић” у Обилићу, 38212 Обилић, Цара
Душана 7, са назнаком: „Пријава за конкурс за избор
директора”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ
„РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ“
Приштина

Психолог

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,

бр. 88/17 и 27/2018 - др.) кандидат мора да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018)); да има психичку, физичку и здрвствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; уверење да се не води кривични
поступак и да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања од
стране Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“. Изабрани кандидат је обавезан
пре закључења уговора о раду да достави доказ да
поседује психичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавање применом стандардизованих поступака а пре доношења одлуке о
избору. Кандидати попуњавају пријавни форлмулар
на званичној интернет страници Министарства просвете. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: ШООО „Раднички универзитет“
Приштина са седиштем у Штрпцу, 38236 Штрпце, са
назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у управи
школе. Неблаговремена и непотпуна документација
кандидата неће бити узета у разматрање. За све
додатне информације о конкурсу кандидати могу да
се обрате управи школе на телефон: 0290/70-057.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7

Наставник за ужу научну област
Хемијско и прехрамбено инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука, докторат из научне, области за коју
се бира и остали услови утврђени чланом 74 и 75
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и даље), Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици и Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника и сарадника
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима:
пријава на конкурс (4 примерка), биографија (2
примерка), списак научних радова са свим индексним ознакама (2 примерка), радове у електронској
форми (на CD-у у две копије са назначењем имена
и презимена кандидата), дипломе о одговарајућој
стручној спреми. Уверење да против кандидата
није покренута истрага нити подигнута оптужница.
Пријаве са потребном документацијом подносе се на
адресу: Факултет техничких наука, Књаза Милоша
7, 38220 Косовска Митровица са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 8 дана који почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
31.10.2018. | Број 801 |
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К РА Г У Ј Е В А Ц
БАЛЕТСКА ШКОЛА „ЛУЈО ДАВИЧО“
11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Наставник класичног балета

на одређено време преко 60 дана (замена
породиље), за рад у Балетској школи „Лујо
Давичо“, издвојено одељење у Крагујевцу
2 извршиоца

Корепетитор

на одређено време преко 60 дана (замена
породиље), за рад у Балетској школи „Лујо
Давичо“, издвојено одељење у Крагујевцу

УСЛОВИ: 1. врста и висина стручне спреме према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи („Сл. гласник“ бр.
11/2012 и 18/2013); кандидати треба да испуњавају
и услове из члана 141 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, број
88/2107). 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прилаже
изабрани кандидат. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Електротехника и
рачунарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
области електротехничког и рачунарског инжењерства који је завршио основне академске студије из
области електротехничког и рачунарског инжењерства са просечном оценом најмање 8 и мастер академске студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства са просечном оценом најмање
8 или је завршио основне студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године са просечном оценом најмање
8; кандидат мора да има просечну оценом најмање
8,5 из предмета уже научне области за коју се кандидат бира; кандидат мора да поседује активно знање
енглеског. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању, Статута Факултета инжењер-
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ских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор у звање сарадника
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију личне карте или очитану
личну карту, потврду да је кандидат студент докторских студија из области електротехничког и рачунарског инжењерства, оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним претходним
нивоима студија, уверење о положеним испитима
на претходним нивоима студија, уверење о положеним испитима на докторским студијама, биографију, списак стручних и научних радова, као и саме
радове, уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван за кривично дело и друге доказе којима
се доказује испуњење општих и посебних услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за које се конкурише и уже научне области. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”

34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/6522-101

Наставник биологије

за 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог са
функције

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета стручних сарадника и васпитача у стручном школама и Правилником о организацији и систематизацији радних места, и то: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик, да има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама системе образовања и васпитања, а
у погледу врсте стручне спреме да испуњава услове прописане важећим правилницима о степену и
врсти образовања, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има тражено образовање из ове тачке.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар на страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-

воја РС, кандидат прилаже и: извод из матичне књиге
рођених (са холограмом), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому, извод из казнене
евиденције, потврду високошколске установе да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; докази се подносе у оригиналу
или овереној фотокопији. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Доказ о познавању српског језика подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику. Докази који су приложени уз пријаву не враћају
се. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

К РА Љ Е В О
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

36103 Краљево, Излетничка 10

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог распоређеног на послове
помоћника директора, а најдуже до
31.08.2019. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС), 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. 88/2017 и 27/18). Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/18).
Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142
ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује: уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
копији); доказ о психичкој, физичкој и здравственој
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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз
захтев кандидат доставља: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном одговарајућем образовању;
оригинал или оверена фотокопија исправе 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 Минис-
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тарству 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. Кандидат попуњава и пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”, поштом на горенаведену адресу или лично у секретаријат школе, од 09.00 до 12.00 часова,
сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне
информације обратити се секретаријату школе на
телефон: 036/379-700.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@mts.rs

Професор физике

са 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
утврђено Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08,8/08); 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 кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом подношења пријава на конкурс поднесу доказе о испуњености услова из тачака 1) и 4). Доказ о испуњености
из тачке 2) ће прибавити само изабрани кандидат, а
доказ из тачке 3) ће прибавити школа по службеној
дужности. Копије морају бити оверене, а уверења не
старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати
на адресу: ОШ „Стефан Немања”, 36343 Студеница.
Сва обавештења на телефон: 036/5436-450.

ГИМНАЗИЈА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2
тел. 036/736-043

Наставник хемије

на одређено време до повратка радника
са функције директора, а најдуже до
26.09.2022. године

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме,
одређеног занимања према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: професор хемије,
дипломирани хемичар, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар-смер хемијско инжињерБесплатна публикација о запошљавању

ство, дипломирани професор хемије-мастер, дипломирани хемичар-професор хемије, дипломирани
хемичар-мастер, мастер хемичар, мастер професор
хемије; лица која су стекла академско звање мастер морају имати предходно завршене основне академске студије хемије; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родооскрвњење, за кривично
дело примања мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да је дрржављанин Републике
Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих по шест бодова из психолошких, педагошкихи и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 142
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема наведено образовање
обавезан је да стекне ово образовање у року од једне године а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за за полагање испита за
лиценцу; да зна српски језик на којем се остварује
образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: пријавни формулар који попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који штампа и исти прилаже са документацијом, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности, диплому или уверење о стручној спреми, потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само за кандидате
који који образовање нису стекли на српском језику),
доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из казнене евиденције, које прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе);
да има држављанство Републике Србије (доказује
се уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци); да зна језик
на коме се остварује образовно - васпитни рад (српски језик). 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. 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 пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 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. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу ОШ „Ђура Јакшић” Конарево, 36340 Конарево, тел. 036/821-211
или лично, радним даном од 8.00 до 14.00 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

КРУШЕВАЦ

36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник ликовне културе

за 85% радног времена, у Конареву и
издвојеном одељењу у Богутовцу, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), 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, и то: да има
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017). Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); да није осуђиван правноснажном пре-

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац
тел. 037/3751-117

Наставник практичне наставе за
пољопривредну групу предмета, за
обуку вожње трактора

ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, односно до повратка запосленог са
дужности директора школе

УСЛОВИ: мастер инжењер пољопривреде или
дипломирани инжењер пољопривреде, VII/1 степен стручне спреме са положеним специјалистичким
испитом за возача моторних возила - инструктора.

Васпитач у дому ученика

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факултет, одсек за српски језик и књижевност;
филозофски факултет; природно-математички
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факултет; факултет политичких наука; факултет
музичке уметности и лица која имају високу стручну
спрема и испуњавају услове за обављање послова
наставника и стручних сарадника у средњој школи.

Помоћни наставник за пољопривредну
групу предмета

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

УСЛОВИ: пољопривредни техничар, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати за 1. и 2. радно место треба да
испуњавају следеће услове: високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер), основне студије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 2005. године (VII/1 степен стручне
спреме) у наведеним занимањима; услове стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме
за наставника, васпитача и стручних сарадника у
средњој школи. Услови за сва радна места: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела за која 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 родоскврнуће, за кривично дело
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 да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство РС; да знају
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи и то:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
рођених, уверење да нису осуђивани (од МУП-а),
уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница (од Суда); остала документа се прилажу по доношењу решења о избору и пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. За сва ближа
обавештења обратити се на телефон: 037/3751-117.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у
Брајковцу и матичној школи у Коњуху,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање: степен и
врсту образовања сходно чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 2/2017),
2. да је држављанин Републике Србије; доставити и
извод из МК рођених, 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најамање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, 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, 5. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно васпитни рад, 6. потврду
о неосуђиваности доставља кандидат, 7. проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба запошљавања.
Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве
са потребном документацијом подносе се на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до истека мандата
директора школе

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника и стручног сарадника може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседује одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018); поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен
пријавни формулар који се преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; 4) доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); 5) доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику). Пријаве на конкурс подносе се непосредно у школи или поштом на адресу: ОШ „Драги
Макић“ Бошњане, Вука Караџића 1, 37262 Бошњане.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 037/798-104.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ЛЕСКОВАЦ
ПУ “МИЛКА ДИМАНИЋ”
Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2018/2019. године

УСЛОВИ: Право на пријаву по конкурсу имају кандидати који испуњавају следеће услове: да поседују
одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат -савладана обука за педагошког
асистента; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да знају српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; сертификат
Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном нивоу обуке за педагошког асистента - оверена копија; уверење о држављанству
РСрбије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доставља
се пре закључења уговора о раду); уверење Министарста унутрашњих послова да нису осуђивани. Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и са одштампаним формуларом
достављају горенаведену документацију. Пријаве са
документацијом се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу Предшколске
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се
добити код секретара ПУ.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр.
798 дана 10.10.2018. године, за радно место:
наставник разредне наставе са 100% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, за
рад у издвојеном одељењу школе у Доњем Бријању
- 1 извршилац, због решавања технолошког вишка
из друге школе - упућивањем.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са боловања
због одржавања трудноће и породиљског
одсуства

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

Наука и образовање

Наставник српског језика

са 38,89% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17). Посебни услови: Правилник о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17). Место рада: Губеревац. Пријаву
на конкурс кандидат попуњава и преузима са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са доказима о испуњавању услова конкурса
подноси на адресу школе, са назнаком „За конкурс”,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију или оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених
(са холограмом); оверену фотокопију или оригинал
уверења о држављанству (не страије од 6 месеци);
уверење да лице није осуђивано за дела из члана
139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о образовању
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који има положен стручни испит
за лиценцу сматра се да има образовање из наведених научних дисциплина и доставља потврду да је
положио испит за лиценцу. (Кандидат доставља две
потврде - оригинална односно оверена копија потврде са факултета о стеченом образовању и потврду
школе у којој је лице обављало праксу односно било
у радном односу и стекло 6 бодова праксе или оверену копију потврде да је положио испит за лиценцу).
Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику.
Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) подноси
кандидат пре закључења уговора о раду. Оверена
фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава 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 повереним пословима.
Лице које достави неоверене копије сматраће се да
је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом
сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакт адресе које су навели у својим пријавама.
Конкурс ће спровести конкурсна комисија. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне
комисије школе у законом предвиђеном року. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату школе
или на телефон: 016/3488-442.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2018/2019. године, односно до 31.08.2019.
године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средње образовање; обука за педагошког
асистента (завршен прописан програм обуке за рад
са децом ромске националне мањине); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на
ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају: извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
уверење о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију не старије од шест месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење односно извод из казнене евиденције
МУП-а о неосуђиваности; оригинал или оверену
копију цертификата о уводној обуци за педагошког
асистента. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Доказ о здравственој способностима подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве треба послати поштом или предати лично
на адресу: ПУ Дечији вртић „Дечија радост“, Цара
Душана 68, 16230 Лебане. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара ПУ и путем
телефона: 016/843-767.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања.
Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника обуку
и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има:
одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
треба да има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван провноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца , као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне

слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Наставник,
васпитач и стучни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање од 10. септембра 2005. године.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са
потребном документацијом, доставља се установи.
Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Потребна документација: оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оригинал или
оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, или доказ о положеном испиту за лиценцу
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или
оверена фотокопија потврде којом се доказује да
кандидат има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година
радног искуства на пословима образовања и васпитања; оригинал или оверена фотокопија лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављансту
Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем,
вишем или високом образовању на српском језику
или оверена фотокопија потврде или уверења о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављансту Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија
уверења Министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело, и оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног Привредног суда
да кандидат није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности у складу са Законом и
Правилником. Уверења под тачком 8 не смеју бити
старија од дана објављивања конкурса. Уколико
кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај просветног саветника (оригинал или оверену копију). Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да
достави доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(оригинал или оверену копију). Неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаву слати на адресу: ПУ „Ђука Динић“ Бојник,
Бојана Тасића 5, 16205 Бојник.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ“

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат
- савладан програм обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
31.10.2018. | Број 801 |
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ о стручној спреми, уверење о неосуђиваности
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци) као и попуњен
формулар који се налази на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) се прибавља у
поступку одлучивања пре закључивања уговора о
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник предметне наставе наставник историје

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са боловања, са 10%
радног времена

Наставник предметне наставе наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка са
функције директора, за 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155. став 1.
и 2. тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о
високом образовању, односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање, а у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Проосветни гласник РС”, број
11/02, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17); да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова и сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије ил је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање из чл.
142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС. Уз одштампан пријавни
формулар кандидати достављају и радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење
о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и
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методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из
матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу
или овереној фотокопији; уверење о држављанству,
у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем имејла или бројева телефона које су навели
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, о чему
ће кандидати бити накнадно обавештени. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе
или непосредно предати, радним данима од 8 до 14
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 016/3436280.

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Професор разредне наставе

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

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 90% радног
времена и 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 100% радног
времена и 38,89% радног времена
2 извршиоца

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 61,11% радног
времена

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 чл. 140 и чл.142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи(“Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 13/18) и то: кандидат мора
да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из науч-

не,односно стручне обасти за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог степена из
обасти педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трнсдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета);
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005 године; -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 и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (наставник
је обавезан да наведено образовање стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос); 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 родоскрнављење , за кривичнних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз попуњен
пријавни формулар који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену
и врсти образовања (оверена фотокопија/препис),
доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или други одговарајући документ који
издаје високошколска установа, односно документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оверена фотокопија/
препис); доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а и уверење надлежног Вишег
суда; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци, оверена фотокопија); уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидат за педагошког асистента треба
да испуњава све услове као и кандидати за друга
радна места, осим образовања: средње образовање
у трајању од 4 године и завршена уводна обука за
педагошког асистента. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа, лично или на
адресу Основна школа „Стојан Љубић“, 16206 Косанчић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Липница
15341 Липнички Шор, Карађорђева 49
тел. 015/860-709

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 и др. закони), односно да
има: одговарајуће високо образовање за наставника
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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 на
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања дужност директора
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140. ста 3. Закона за наставнике основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем;
да има дозволу за рад - лиценцу (за наставника или
стручног сарадника); да има савладану обуку и пложен испит за директора установа (изабарани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит); да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања, односно најмање 10 година рада у установи
на пословама образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс
на пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену спосбност за рад са децом и
ученицима; да 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 насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван за привредни преступ; да
има држављанство РС; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора
установе, неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да законском року положи испит за директора); потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу);
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој спсобности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена копија), кандидат је у обавези да достави пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама; уверење суда да се против
кандидата не води истрага или кривични поступак
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6
Бесплатна публикација о запошљавању

месеци); уверење да није осуђиван правоснажно
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење надлежног привредног суда
да није осуђиван за привредни преступ (оригинал
или оверену копију, не старију од 6 месеци); доказ
о знању српског језика доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику (оригинал или оверена копија); биографија
са кратким прегледом рада у служби (радна биографија); предлог плана рада директора за време
трајања мандата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора (извештај просветног саветника уколико је вршен стручно-педагошки надзор, оверену
копију); уколико је кандидат претходно обављао
дужност директора установе доставља и доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора рада установе и оцену спољашњег вредновања (оверену
копију). Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се достављају у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за директора школе, не отварати” лично или путем поште на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Све додатне информације о конкурсу се
могу добити у секретаријату школе, на телефон:
015/860-709. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5
тел. 015/882-128

Наставник солфеђа, теорије музике и
припремног разреда

на одређено време до повратка запослене са
функције директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 -др. закони); у даљем тексту
ЗОСОВ и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, 18/2013 и 2/2017),
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника и стручног сарадника 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 (лице мора да има завршена студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно

понашање - члан 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да има
држављанство РС; да има дозволу за рад - лиценцу (за наставника или стручног сарадника); да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има савладану обуку и положен испит за
директора установе (изабарани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року од
2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег високог образовања, односно најмање 10 година рада у установи на пословама
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс на пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да није осуђиван за привредни
преступ.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернтет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања) и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају: кратку биографију са адресом и телефоном; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, потврда уверење одговарајуће школске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима, или
оригинал или оверена фотокопија уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова 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); оригинал или оверену фотокопија уверења о држављанству РС (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије 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 испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену спсобност за рад са
децом изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом достављају се поштом или лично
на адресу школе, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор наставника солфеђа, теорије
музике и припремног разреда”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.
Са кандидатим са листе Конкурсна комисија обавља
разговор и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа. Достављена
документација се не враћа. Све додатне информације о конкурсу се могу добити од секретара школе
на телефон: 015/7882-128.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5
тел. 015/882-128

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), у даљем тексту:
ЗОСОВ; да имају одговарајуће високо образовање
за наставника и стручног сарадника 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 (лице мора да има завршена студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета); на основним студијам 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 наставнике те
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање 8 година рада у установама на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс на
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 ЗОСОВ за наставнике те врсте школе и дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 8 година рада у
установама на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора школе треба да испуњава услове у
погледу образовања за наставника и стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену спосбност 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 родоскврнуће,
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, члан 139 став 1 тачка
3 ЗОСОВ; да има држављанство РС; да има дозволу
за рад - лиценцу (за наставника или стручног сарадника); да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију и заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; пријава која не садржи уверење о положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном, а
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изабрани кандидат ће бити у обавези да законском
року положи испит за директора; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном стажу најмање
8 година рада у области образовања; оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, поднета оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од шест месеци), оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажно пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6
месеци); оригинал или оверена фотокопија уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује,
а уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (фотокопија); оригинал или оверену фотокпију
уверења да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (подносе га
само кандидати који су и радније обављали дужност
директора и не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику; пријаву
на конкурс са радном биографијом и кратким прегледом кретања у служби и предлогом рада директора школе; доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену спсобности за рад са
децом, изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Кандидати ће бити позвани на интервју од стране комисије за избор директора школе по
истеку рока за избор директора установе. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом достављају
се поштом или лично на адресу школе, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати, као ни фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа. Достављена документација се не враћа. Све додатне информације о конкурсу се могу добити од секретара школе, на телефон: 015/7882-128.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017); да имају одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ 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, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године
(лице из тачке 1 подтачка б мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета); изузетно ако се на конкурс на пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем

дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
ЗОСОВ за наставника основне школе односно лице
са одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, струковне и
специјалистичке струковне студије) у трајању од три
године или вишим образовањем; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање 10 година рада у установама на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора школе
треба да испуњава услове за наставника основне
школе, за педагога или психолога; да има дозволу за
рад наставника, васпитача 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 установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену спосбност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању; да има
држављанство РС; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова 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. Кандидат је дужан да достави
резултате стручног-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, за кандидата који
је претходно обављало дужност директора школе.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту (дозволи за рад - лиценца); оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора устанве, неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); потврду да има најмање
8 година рада у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способности за рад са децом и ученицима (доставља
се пре закључења уговара о међусобним правима
и обавезама директора уставнове); уверење о неосуђиваности као и уверење да се против кандиата
не води поступак пред надлежним судом (оригинал
не старије од 6 месеци); биографија са кратким прегледом рад у служби (радна биографија); предлог
плана рада директора за време мандата; докази о
испуњености услова могу се поднети и у овереној
фотокопији. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.
Кандидати ће бити позивани на интервју од стране
Комисије за избор директора школе, по истеку рока
за пријаву на конкурс. Пријаве на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом
о испуњености услова досатављају се поштом или
лично у затвореним ковертама на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, са
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назнаком „За конкурс за директора школе - не отварај“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближа обавештења могу се добити код
секретара школе: 015/876-777.

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; без обзира на радно искуство.

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;
без обзира на радно искуство.

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; без обзира на радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука еколошке науке; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени број
телефона или имејл-адресу.

ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Наставник физичког васпитања

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

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме: 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 комбинује 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;
професор физичког васпитања; професор физичке
културе; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичког васпитања-дипломирани тренер
са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања-дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије; професор физичког
васпитања и спорта; мастер физичког васпитања
и спорта; професор спорта и физичког васпитања;
професор спорта и физичке културе; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет).

Домар/мајстор одржавања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање техничке или машинске струке.
ОСТАЛО: да лице 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 кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подниси следећа документа:
пријаву са кратком биографијом; доказ о испуњености услова у погледу врсте и степена стручне спреме (доказује се оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе о звању и степену стручне спреме,
не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци). Конкурс спроводи Конкурсна комисија.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Пријављени
кандидати који испуњавају услове конкурса биће
упућени на претходну проверу психофизичке способности у складу са законом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом. Конкурсна комисија спроводи усмени разговор и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана усменог разговора са
кандидатима. Доказ о здравственој способности кандидата подноси се пре закључивања уговора о раду
као и уверење да кандидат није осуђиван, у складу са законим. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријавни фолмулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију. Сва потребна објашњења
могу се добити у секретаријату школе на број телефона: 018/562-919. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за пријем
у радни однос на одређено време за наставника
физичког васпитања/домара школе“.

ОШ „ПРВИ МАЈ“
18211 Трупале, Железничка бб

Наставник историје

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка директора са функције, односно
ради замене часова директора у првом
мандату

УСЛОВИ: професор историје; професор историје и
географије; дипломирани историчар; мастер историчар; дипломирани историчар-мастер; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер,
треба да имају завршене основне академске студије
историје. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати
су дужни да поднесу оригинал или оверену фотокопију следеће документације: дипломе о стеченом
образовању; уверења 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 малолетог лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверења о држављанству;
доказе о испуњености услова из чл. 140 и чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 –
др. закон). Пријаве се подносе лично или поштом на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник француског језика

са 33% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука са претходно завршеним студијама
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, са претходно завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета-образовни профил: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски
31.10.2018. | Број 801 |

49

Наука и образовање

програм или главни предмет/профил француски
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил француски језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм Језик, књижевност и култура);
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); обавезно образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова (сматра се
да наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из
ове тачке); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
о испуњености услова из става 3. тачка 1), 2), 4) и 5)
текста конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а
из става 3. тачка 3) текста конкурса, пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс доставити:
попуњен пријавни формилар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на
сајту”, на адреси:: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR
ZA-KONKURISANjE.
doc); диплому или уверење о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); потврду
високошколске установе о положеним испитима из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење о положеном стручном испиту/
уверење о положеном испиту за лиценцу; податак
из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских управа
према месту рођења кандидата); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци). Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Конкурсну документацију кандидати достављају на горенаведену адресу.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
18212 Лоћика
тел. 018/610-400

Наставник техничког и информатичког
образовања и наставник технике и
технологије
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за
извођење наставе техничког и информатичког образовања и наставе технике и технологије и звање у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сараданика. Кандидат треба
да испуњава опште услове прописане законом за
заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18-др закони), као и из

50

| Број 801 | 31.10.2018.

члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (доказ-уверење
надлежне установе). Образовање из става 1. овог
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној
спреми стеченој 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, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси::
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и
то: потврда високошколске установе о броју бодова;
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије;
уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о
неосуђиваности 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 или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду). Уверења не треба да буду старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: најмање четврти степен стручне спреме и
положена обука за педагошке асистенте; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена

безусловна казна затвора у трајњу од најмање три
месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву на
конкурс је осам (8) дана од дана објављивања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на
сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR ZA KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; сертификат министартва просвете
о положеној обуци за педагошке асистенте; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Уверења не треба
да буду старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити код секретара школе или на
број телефона: 018/610-400.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

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

Наставник уставног и привредног права
и устава и права грађана

са 45% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за
извођење наставе уставног и привредног права и
устава и права грађана и звање у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним
школама: дипломирани правник; мастер правник,
претходно завршене основне академске и мастер
студије у области правних наука; професор социологије, односно дипломирани социолог; дипломирани политиколог, настани смер; дипломирани политиколог, смер међународно-политички; професор
социологије и филозофије; професор филозофије и
социологије; мастер професор предметне наставе;
дипломирани политиколог за међународне послове.
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018-др.
закони), као и из члана 142. став 1. истог закона:
обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (доказ-уверење надлежне установе). Образовање из става 1.
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној
спреми стеченој на студијама другог степена (мастер
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академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије
другог степена из области педагошког наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року
од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, доставља се пре закључења
уговора о раду). Уверења не могу да буду старија од
6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Друштвене и хуманистичке
науке у спорту и физичком васпитању,
предмет Енглески језик
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања наставника прописани су чланом 65
Закона о високом образовању, чланом 119 и 120
Статута Универзитета у Нишу и чланом 96 Статута
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу:
у звање доцента може бити изабрано лице које је
претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање 8 (осам), односно које има три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне,
односно стручне радове објављењене у научним
часописима или зборницима са рецензијама; у звање
ванредног професора може бити изабрано лице које
поред услова за звање доцента има и више научних
радова од значаја за развој науке, у ужој научној
области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално
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стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима. Рок за пријављивање је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима,
препис дипломе о стеченом научном називу доктора
наука, списак радова са библиографским подацима,
као и саме радове, на горенаведену адресу.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању,
за предмете Катедре колективних
спортова
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у звању асистента прописани су чланом 84
Закона о високом образовању, чланом 177. Статута
Универзитета у Нишу и чланом 112 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: високошколска установа бира у звање асистента, студента
докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање
8 (осам) и који показује смисао за настави рад; високошколска установа може изабрати у звање асистента и магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Рок за пријављивање кандидата
је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским
подацима, препис дипломе о стеченом високом
образовању, академском називу магистра наука,
потврду о статусу студента докторских студија, или
пријављеној докторској дисертацији, списак радова
са библиографским подацима, као и саме радове, на
горенаведену адресу.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању, за
предмете Катедре за примењену
кинезиологију
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у звању асистента прописани су чланом 84
Закона о високом образовању, чланом 177 Статута
Универзитета у Нишу и чланом 112. Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: високошколска установа бира у звање асистента, студента
докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање
8 (осам) и који показује смисао за настави рад;
високошколска установа може изабрати у звање
асистента и магистра наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације. Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима, препис дипломе о стеченом високом
образовању, академском називу магистра наука,
потврду о статусу студента докторских студија, или
пријављеној докторској дисертацији, списак радова
са библиографским подацима, као и саме радове, на
горенаведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Конкурс објављен у публикацији ,,Послови“
24.10.2018. године, за радно место под тачком 1 конкурса: наставник српског језика и књижевности, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства за пуну норму часова,
исправља се и гласи: наставник српског језика и

књижевности за 83% норме часова и босанског језика и књижевности за 17% норме часова, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до повратка запослене са породиљског одсуства.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник информатике

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140, 142 и 155 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/17), које је стекао на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16
и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат треба да
има и држављанство РС (уверење о држављанству,
оригинал или оверена копија), психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључивања
угововра о раду са изабраним кандидатом); доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита - кандидат попуњава пријемни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребна документа заједно са одштампаним формуларом доставља установи; одговарајући
доказ издаје високошколска установа, а којим се
доказује да су се стекли услови из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили испит из педагогије и психологије; доказ да су
положили испит, односно испит за лиценцу; извод
из МКР; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) и да зна језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о
избору наставника директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку процену спсобности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену за рад са децом и ученицима врши
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани
кандидати биће накандано обавештени. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потреб31.10.2018. | Број 801 |
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ним документима слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на
горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено време,
а најдуже до 31.08.2019. године

Наставник немачког језика

са 50% радног времена, на одређено време,
а најдуже до 31.08.2019.године

Наставник физике

на одређено време, најдуже до пет месеци

УСЛОВИ: предвиђени чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17) и Правилником о степену и
врсти образовања наставнника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016 и 2/2017). Кандидат мора да има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да 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. Докази о испуњености услова из става 1
тачка 1), 3) и 5) члана 139 Закона о основама система образовање и васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључивања угоовра о раду.
Обавезно образовање лица из члана 140 и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској устанвои у
току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова од којих је по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Рок за доставу пријава на конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи са потребном документацијом.
Проверу психофизичке спосбности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаву са потребним документима слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу
добити и на горенаведени број телефона.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 140 став 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017), члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл .гласник РС” бр. 108/2015), и то: 1) да
је стекао одговарајуће високо образовање потребно
за рад у основној школи на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да је
држављанин Републике Србије; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања; 4) да није правоснажно
осуђиван за привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад, односно лиценцу
за рад наставника, психолога или педагога; 7) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за
директора установе (изабрани кандидат је дужан
да положи испит за директора у року од две године почевши од дана ступања на дужност, пријава се
неће сматрати непотпуном, јер је програм обуке за
директора школе и Правилник о полагању испита за
директора школе ступио на снагу 25.08.2018. године, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора школе у року који предвиђа
закон); 9) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 10) доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), кандидат који
је претходно обављао дужност директора установе,
дужан је да достави резултате стручно- педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави:
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе;
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; потврде
из привредног суда као доказ под тачком 4, као и
потврду под тачком 3 доставља кандидат; доказ о
познавању српског језика, као и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); оверену копију уверења
о положеном стручном испиту или лиценци; потврду да кандидат има осам година радног искуства на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарујећег образовања - оригинал; оригинал или
оверену копију извода из матичних књиге рођених;
уколико кандидат не достави доказ о испуњености
услова под тачком 8 (да има обуку и положен испит
за директора установе), његова пријава се неће

сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за
директора. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности које издаје надлежна
здравствена установа подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора. У складу са чланом 122
став 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2918) изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе не пријави ниједан кандидат са одговорајућем
образовањем за директора основне школе из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, може да се изабере и лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено
постојање услова из члана 7 став 5 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњености услова подносе се лично или препорученом поштом, на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Све потребне
информације могу се добити у секретаријату школе,
на телефон: 021/450-656. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира
Перића Валтера 4
тел. 021/485-4028

Професор струковних студија за ужу
област Трговина
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор наука - економске науке;
менаџмент и бизнис; објављени научни, односно
стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за
коју се кандидат бира; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву
на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије
диплома о завршеним основним и последипломским
студијама, биографију, списак научних и стручних
радова, као и саме радове, доказ о држављанству.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Пријаве се могу поднети лично,
радним даном на адреси школе: Владимира Перића
Валтера 4, Нови Сад или путем поште. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за
пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1
e-mail: jankolar@neobee.net
тел: 021/774-123

Наставник енглеског језика - 2. циклус
на одређено време до повратка раднице са
боловања

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

Наука и образовање

Наставник енглеског језика - 1. циклус

са 50% радног времена, на одређено време
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа текуће школске године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат
мора испуњавати и посебне услове прописне у чл.
139, 140 и 141 Закона о основама система образовање и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и
27/18), Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 11/2016, 2/2017, 3/2917 и
13/2018). Уз пријаву на конкурс доставити следеће
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених.
Кандидати достављају и доказ о испуњености услова
о знању словачког језика - језик на коме се изводи
настава. Доказ о неосуђиваности - не старије од 6
месеци, а изабрани кандидат доставља уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Доцент за стицање звања наставника
у звању доцента за ужу научну област
Рачунарска техника и рачунарске
комуникације

и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година, са 30% радног времена

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.

Доцент за стицање звања наставника
у звању доцента за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика
и заснивање радног односа 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.

Доцент или ванредни професор за
стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора
за ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика

и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент или ванредни професор за
стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора за
ужу научну област Моторна возила и
мотори СУС
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година, са пуним радним
временом

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

Асистент за избор у звања сарадника у
звању асистента за ужу научну област
Аутоматика и управљање системима
и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Асистент за избор у звања сарадника у
звању асистента за ужу научну област
Теоријска и примењена математика и
заснивање радног односа
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке
или информатичке струке, услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Асистент за избор у звања сарадника у
звању асистента за ужу научну област
Електроенергетика
и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Асистент за избор у звања сарадника у
звању асистента за ужу научну област
Рачунарска техника и рачунарске
комуникације
и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Асистент за избор у звања сарадника
у звању асистента за ужу научну
област Примењене рачунарске науке и
информатика
и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Сарадник у настави за избор у звања
сарадника у звању сарадника у настави
за ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
и заснивање радног односа на одређено
време од 1 године
6 извршилаца

Услови: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак
радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама са свих нивоима студија (за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ
о признавању стране високошколске исправе); 4.
фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење
студената, уколико кандидат поседује педагошко
искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. фотокопије
објављених научних, односно стручних радова у
научним часописима, зборницима или саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија,
патената, оригиналних метода и сл.). објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки
задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или
учешћу у научним, односно уметничким пројектима,
оствареним резултатима у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским
академским студијама. За избор у звање сарадника
у настави и сарадника у настави из уметничког поља
приложити и: потврду да је кандидат студент мастер
академских студија или специјалистичких академских студија. За избор у звање асистента и асистента
из уметничког поља приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат
поседује диплому магистра наука, односно магистра
уметности и потврду да кандидат има прихваћену
тему докторске дисертације, односно докторског
умнетничког пројекта. За избор у звање: предавача, вишег предавача, професора струковних студија,
професора струковних студија из поља уметности,
доцента, доцента из поља уметности, ванредног
професора, ванредног професора из поља уметности, редовног професора и редовног професора
из поља уметности приложити и: попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима
за избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом
Саду:
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то
у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је
приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима,
органима управљања и сл., неопходно је доставити
потврду надлежних институција или навести линк
са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за
изборе у звања, неопходно је доставити решење о
именовању комисије. За учешће у програмским и
организационим одборима скупова, неопходно је
доставити потврду о учешћу или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које
кандидат може доставити и друге доказе (научне
радове у којима се види цитираност, одштампану
листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад
који представља услов за избор у звање наставника
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду
уредништва часописа са подацима о називу чланка,
ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс за
стицање звања и заснивање радног односа посебно.
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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.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, са ангажовањем на групи
предмета Одбојка
на одређено време 3 године

Асистент за ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, са ангажовањем на групи
предмета Пливање
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Уписане докторске студије или академски
назив магистра наука и прихваћена тема докторске
дисертације са завршеним предходним нивоима студија са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“ бр.76/05) и статутом факултетаспорта и физичког васпитања. Остало: Уз пријаву кандидат треба да
приложи: краћу биографију, доказе о испуњености
услова из конкурса (оверену копију дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, оверену копију
дипломе о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом академском називу магистра наука
и потврду о уписаним докторским студијама или
потврду о прихватању теме докторске дисертације),
и доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве са документацијом подносе се општој служби Факултета
спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
e-mail: puns@nspoint.net

Педагошки асистент за ромски језик
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Услови за рад педагошког асистента прописани су чл. 136 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017 и 27/2018- др.закони) и чланом 3 Правилника о програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Поред
општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачке
1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018).
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства, доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству и уверење о неосуђиваности за дела
из члана 139 став 1 тачка 3, које издаје надлежна
служба МУП-а. Фотокопије морају бити оверене и не
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и санитарну књижицу. Писане пријаве могу се доставити путем поште
или донети лично на наведену адресу (ПУ „Радосно
детињство“, Нови Сад, Павла Симића 9), са назнаком: „За конкурс“ и назнаком радног места за које се
кандидат пријављује. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године

УСЛОВИ: III или IV стручне спреме; лице које је
завршило уводну обуку за педагошког асистента;
лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; лице 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 кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
лице које има држављанство Републике Србије,
лице које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно доставити: попуњен
формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет станице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију (CV), оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију сертификата о завршеној обуци за педагошког асистента,
оверену фотокопију уверење о држављанству, оверену фотокопију уверења о неосуђиваности. Пријаве доставити на адресу: Основна школа „Љупче
Шпанац“, Бела Паланка, Светосавска бб, 18310 Бела
Паланка, тел. 018/855-077.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице
са боловања преко 60 дана, за 100%
ангажовања односно 18 часова недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: за наставника математике – професор математике, дипломирани математичар, дипл. математичар професор математике, дипл. математичар –теоријска математика, дипл. математичар – примењена
математика, дипл. инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије), дипл. информатичар, професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике,
професор биологије-математике, дипл. професор
математике-мастер, дипл. математичар-мастер, професор математике – теоријско усмерење, професор
математике-теоријски смер, професор информатике-математике, дипл. математичар за теоријску
математику и примене, дипл. математичар за рачунарство и информатику, дипл. математичар информатичар, дипл. математичар-математика финансије,
дипл. математичар- астроном, дипл. математичар
за математику економије, професор математике и
рачунарства, мастер математичар, мастер професор математике; да има психичку, физичку, 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 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита

или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету - школи, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве се подносе на адресу: Средња стручна
школа Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, у
року од 8 дана од објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

Наставник српског језика

са 66,67% радног времена, односно 12
часова недељно, на одређено време до
повратка раднице са боловања преко 60
дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: за наставника српског језика у складу са
важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадика и васпитача у стручним школама, да има психичку, физичку, 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету - школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве се подносе
на адресу: Средња стручна школа Пирот, Ћирила
и Методија 29, 18300 Пирот, у року од 8 дана од
објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремено поднете
пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3

Благајник

на одређено време до повратка запосленог
са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски или
финансијски техничар.

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка запосленог са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник“, бр 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18). Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник“, бр.
88/2017).
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се при закључењу уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са траженом документацијом послати на адресу: Основна школа „Краљ
Александар I“, Симе Симића 3, 12000 Пожаревац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com
тел/факс: 012/667-056

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка радника са
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17- одлука УС и 113/17), кандидат
мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17 и 27/18 - др.закони) и то: одговарајуће
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18- др.закони), као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18); 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 заштитећних међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагпшких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из
казнене евиденције; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечеБесплатна публикација о запошљавању

но на том језику; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна
школа „Миша Живановић”, Маршала Тита 12, 12253
Средњево, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат
мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закон); под
одговарајућим образовањем подразумева се високо
образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на радном
месту наставника српског језика; 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 заштитећних међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагпшких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану биографију кандидата; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или

оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (потврду високошколске установе о
броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Иво
Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико
Градиште, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најкасније до
28.12.2018. године)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор,
односно дипломирани филолог за енлески језик и
књижевност). За све кандидате 7/1 степен стручне
спреме у наведеном занимању. Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС.
Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
12221 Мајиловац
тел. 012/674-008
факс: 012/674-378
e-mail: osmajilovac@gmail.com

Наставник физике

на одређено време, са 30% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба
да испуњава услове прописане у Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС, број 88/17 и 27/18-др.закони), Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, 11/12) и остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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 санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да зна српски језик.
ОСТАЛО: У складу са чланом 139 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, уз
пријаву кандидат доставља доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), уверење о држављанству Републике
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Србије и уверење да није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 наведеног закона да се против кандидата не води судски
поступак за дела предвиђена чланом Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско
уверење подноси се непосредно пре закључења
уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потрбну докуманетацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Вук Караџић” Мајиловац, 12221 Мајиловац.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
Акмачићи
31320 Нова Варош
тел. 033/685-433

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Лице код којег кандидат може добити
додатне информације о конкурсу је Зоран Васојевић.
За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122, чланом 123 став
14 и став 15, чланом 139. и чланом 140 став 1 тачка
1 и 2, став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017
и 27/18), и Правилником за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015): 1) да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140. став 1. тачка 1. и
2. и став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/18): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2.
студије другог степена из научне, односно стручне
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3) лице из става 1 тачка 1 подтачка
2 овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
6) да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 7) да је савладао обуку и
да има положен испит за директора установе; да има
дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца),
за наставника, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: 1. оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 2. оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, 3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), 4. потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања (оригинал), 5.
радну биографију са кратким прегледом кретања у
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служби и предлогом програма рада директора школе, 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
7. уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 30 дана), 8. уверење основног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
оверену фотокопију. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Документација без доказа о положеном
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року,
када министар пропише услове, програм обуке и
начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу са чланом 122. Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране,
као ни фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске управе, јавног бележника). Пријављени кандидати писаним путем ће бити обавештени
о избору директора у складу са законом. Пријаве са
овом документацијом се не враћају и задржавају се
у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса који немају трајни карактер не могу
бити старије од шест месеци. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом
слати у затвореној коверти препорученом поштом,
са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, на
адресу Основна школа „Момир Пуцаревић“ Акмачићи, 31320 Нова Варош, или донети лично у школу,
радним данима, од 08.00 до 13.00 часова.

ни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, оверену копију дипломе, уверење да
нису осуђивани, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

на одређено време ради замене одсутне
запослене, до повратка с породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Стручни сарадник - психолог

на одређено време преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије);
студије другог степена из научне, односно области
за одговарајући предмет односно групу предмета;
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
испуњава услове према чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018).
ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен пријав-

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел.027/389-050

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
на рад.

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и Закона о основама система образовања и
васпитања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора 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 примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о степену
стручне спреме. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, а уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/476-10-78

Наставник српског језика

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у
основној школи; 2) поседовање психичке, физичке
и здравствене способности 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
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обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да кандидат зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) су
саставни део пријаве на конкурс а доказ из става 1
тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете и одштампаног, заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе установи.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 026/4761-699 (секретар) или 026/4761078 (директор).

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

Наставник куварства

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ“

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

Наставник француског језика

са 80% радног времена, на одређено време
ради замене запослене која обавља послове
помоћника директора школе, за рад у
матичној школи и издвојеним одељењима у
Радовању, Купусини и Караули, а најдуже до
31.08.2019. године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати треба да исупњавају услове
из чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, као и да доставе све неопходне
доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом)
кандидати треба да доставе и попуњен пријавни
формулар објављен на завничној интернет страници
Министарства, који достављају са оригиналима или
овереним фотокопијама докумената, којима доказују
да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, да
нису осуђивани за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система, не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се
достављају лично, у секретаријату школе, од 8.00 до
14.00 сати или на адресу: ОШ „Карађорђе“, Војводе
Мишића 135, 11320 Велика Плана.

ке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст.1 тач.3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр.88/2017 и 27/18-др. закон); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
достављају непосредно или путем поште на адресу:
ОШ „Вожд Карађорђе“, 11328 Водањ. Сва потребна
обавештења могу се добити код секретара школе на
број телефона 026/4715-004.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника математике може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо
образовање у складу са чл.139, 140 и 155 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18-др. закон), стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом
образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су утврђивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр.11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17 и 13/18). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл. 142 ст.1 овог Закона; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија); 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 мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-

Наставник информатике

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника информатике може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18-др. закон), стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом
образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су утврђивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр.11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17 и 13/18). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл.142. ст.1. овог Закона; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија); 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 мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен
препис (копију) дипломе о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испи31.10.2018. | Број 801 |
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тима из педагогије или психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит, односно испит
за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл.139.
ст.1.тач.3. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017
и 27/18-др. закон); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија). Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
достављају непосредно или путем поште на адресу:
ОШ „Вожд Карађорђе“, 11328 Водањ. Сва потребна
обавештења могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 026/4715-004.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог за време мировања радног
односа директору у првом мандату

УСЛОВИ: поред општих услова прописан Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања: да имају одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, обавезно је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (део „Ново на сајту”), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која
садржи: попуњени пријавни формулар (формулар
за пријаву на конкурс), актуелни број фиксног или
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта,
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
или оверен препис/ фотокопија, доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а), уверење (потврда)
високошколске установе да има образовање из
члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије,
психологије и методике или има положен стручни
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испит или испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, али о томе мора да
пружи одговарајући доказ. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Напомена: документација се не враћа
кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се
достављају непосредно или путем поште на адресу
школе, са назнаком „За конкурс“: ОШ „Ђура Јакшић”
Мала Крсна, Маршала Тита бб, 11313 Мала Крсна.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

здравственој способности (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована решењем
донетим од стране директора школе. Својеручно
потписане пријаве на конкурс се достављају на адресу: Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“,
Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу можете
добити путем телефона на број 026/516-247.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

Директор

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Домар/мајстор одржавања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60

УСЛОВИ: лице са стеченим средњем образовањем
у трогодишњем или четворогодишњем трајању
у подручју рада Машинство и обрада метала или
Електротехника. Поред општих услова, услови за
пријем у радни однос утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова
(радних места) Економско-угоститељске школе „Вук
Караџић“ у Великој Плани. У радни однос може бити
примљено лице које испуњава следеће услове: 1. да
је држављанин Републике Србије, 2. да има одговарајуће образовање, 3. да испуњава услове предвиђене чланом 139 („Службени гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2018), 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за крвично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 дискриминитарно понашање, 4. да има одговарајућу здравствену
способност (наведени доказ доставља кандидат који
буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду), 5. да зна српски језик - језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: http:// www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015 FORMULAR - ZA
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно потписани пријавни формулар са назнаком да се конкурише на одређено радно место, школи се доставља
и: краћа биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених), доказ о неосуђиваности кандидата, за
наведена кривична дела утврђена чланом 139 став
1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат није под
истрагом, саставни су део пријаве на конкурс (уверење из СУП-а о неосуђиваноси и уверење из суда
да није под истрагом доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о одговарајућој

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарујуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат поред одговарајућег
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба да
испуњава и друге услове: 1) да има одговарајуће
образовање 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно
- васпитни рад. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова под бројем 1, 3,
4 и 5, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под бројем 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидат подноси и друге доказе: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, у складу са
одредбом члана 140. Закона; уверење о положеном
испиту за лиценцу наставника, васпитача, односно
стручног сарадника; потврду о годинама рада после
стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом - лекарско уверење (може и из досијеа, тј.
старо, а кандидат који буде изабран ће накнадно,
пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); уверење о некажњавању из суда, СУП-а
и из привредног суда; уверење о дражављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод
из МКР за кандидате који су променили презиме
односно име после издавања дипломе; извештај
о стручно-педагошком надзору о раду кандидата;
извештај стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора
школе; биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлог програма рада директора школе.
Сви наведени документи морају бити оригинал или
оверена фотокопија. Непотпуне и неблаговремен
пријаве се неће узети у разматрање. О резултатима
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конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8
дана од дана пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и
технолошког развоја. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично или
поштом на адресу школе.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Сарадник у настави за ужу научну
област Методика наставе познавање
природе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента
мастер академских или специјалистичких академских студија на студијским програмима из одговарајуће области и то: мастер/специјалиста учитељ;
мастер/специјалиста биолог; мастер/специјалиста
физичар; мастер/специјалиста хемичар; мастер/специјалиста географ; изборни блок/модул методика
наставе биологија, физике, хемије или географије.

Сарадник у настави за ужу научну
област Методика наставе математике
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента
мастер академских или специјалистичких академских студија на студијским програмима; мастер/специјалиста учитељ; мастер математичар или специјалиста математичар.

Сарадник у настави за ужу научну
област Методика наставе мизичке
културе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента
мастер академских или специјалистичких академских студија на студијском програму мастер/ специјалиста учитељ.

Сарадник у настави за ужу научну
област Методика наставе ликовне
културе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента
мастер академских или специјалистичких академских студија на студијском програму мастер/специјалиста учитељ.
ОСТАЛО: Кандидати морају имати завршене студије
првог степена са просечном оценом најмање 8, те
испуњавати услове за избор у звање сарадника у
настави који су прописани Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Статутом и опшштим актима Педагошког факултета у Сомбору. Место рада: Сомбор.
Поступак избора у звање и заснивање радног односа
спроводи се у складу са одредбама Закона о високом
образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката
Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”
25272 Бачки Моноштар, И. Г. Ковачића 32
тел. 025/807-530

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање, најмање
средње у четворогодишњем трајању, да има заврБесплатна публикација о запошљавању

шен прописани програм обуке за педагошког асистента, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, део
Ново на сајту); кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, сертификат или оверену фотокопију сертификата издатог
од стране Министарства просвете о савладаном
програму обуке за педагошког асистента; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика
уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком „За
конкурсну комисију“, на наведену адресу. Предата
конкурсна документација се не враћа. Рок за пријаву
је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”

22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел./факс: 022/447-214
e-mail:osbudj@mts.rs

Андрагошки асистент

на одређено време за школску 2018/2019.
годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018- др. закони): да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица

или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да знају
српски језик и језик на коме се одвија образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следеће
документе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и теехнолошког развоја; биографију; диплому о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; личну карту (очитана или
фотокопија); уверења да нису осуђивани за дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење из
члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно је приложити оригинале или оверене фотокопије докумената. Пријаве
на конкурс се достављају поштом или лично на горенаведену адресу. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Телефон за
информације: 022/447-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у
издвојеном (комбинованом) одељењу у
Старом Сланкамену

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање за наставнике основне школе, у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). У складу
са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који не поседује
ово образовање биће дужан да га стекне у року од
једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: радну биографију, попуњен пријавни
формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, уверење о држављанству РС оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци, доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
непостојању дискриминаторног понашања оригинал
или оверену копију - не старије од 6 месеци, доказ о
знању српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику), оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту или потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или након
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дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто
поседује пожељно је да достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 022/591-422.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/2451-263

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће обавезно образовање у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат
по конкурсу је у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или овереној копији: 1. попуњен
пријавни формулар (одштампан са интернет странице Министарства просвете); 2. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона; 4. уверење о држављанству Републике
Србије; 5. доказ о познавању српског језика - подноси само кандидат који није стекао образовање на
српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран у биће у обавези да пре закључења уговора о раду, за документа
која је приложио као оверену копију достави на увид
оригинална документа. Рок за достављање пријава
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА
БРИГАДА“

Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат
је у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или овереној копији: 1. пријавни формулар
попуњен и одштампан са интернет странице Министарства просвете; 2. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за
кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона;
4. уверење о држављанству Републике Србије; 5.
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доказ о познавању српског језика - подноси кандидат који није стекао образовање на српском језику,
6. доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидат који буде изабран биће у обавези да, пре
закључења уговора о раду, за документа која је приложио као оверену копију достави на увид оригинална документа. Рок за достављање пријава износи 8
дана од дана објављивања Конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

ПРЕХРАМБЕНО ШУМАРСКО
ХЕМИЈСКА ШКОЛА

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 ст. 1, 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије” број 88/2017, 27/2018) и то: да има одговарајуће високо образовање и то: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета);
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има
најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик - на коме се остварује васпитно-образовни рад, да има лиценцу, односно дозволу за рад за наставника односно стручног сарадника, да има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема савладану
обуку и положен испит за директора биће у обавези да након доношења ближих услова за полагање
испита од стране министра исти положи у законском
року). Наведени услови се доказују приликом пријаве на конкурс и проверавају у току рада. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о
годинама рада у установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања, (најмање 8 година); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-

рену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
доказ о знању српског језика,(доказ је диплома издата на српском језику) уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику - уверење високошколске установе да зна српски језик као језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад; уверење
односно извод из казнене евиденције (уверење из
МУП-а) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међунарадним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци); уверење
основног суда да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница, односно да
није покренут кривични поступак пред основним и
вишим судом (не старије од шест месеци); уверење
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од шест месеци); биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора установе, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника, уколико га има кандидат (уколико није било
стручно-педагошког надзора, потребно је доставити потврду надлежне школске управе да није било
стручно педагошког надзора); уколико се на конкурс
пријавило лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (може и из досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); доказ о
положеној обуци за директора, оверена фотокопија
уверења о положеном испиту за директора; пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора, неће се сматрати непотпуном, али изабрани кандидат који нема положени испит за директора дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност; потврду о годинама рада
после стеченог одговарајућег образовања. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ и на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала
у Сремској Митровици. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе,
са назнаком „Конкурс за директора установе“. Сва
потребна обавештења могу се добити на број телефона: 022/622-352.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Наставник у звању доцента, научна
област Архитектура и урбанизам
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука - архитектура, радно искуство 3 године у педагошком раду. Посебни услови:
ужа научна област Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура - поље техничко-технолоших наука. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене, чланом 75 став 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и чланом 2 Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивање радног односа настав-
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ника Универзитета у Новом Саду, број: 01-163/12 од
07.12.2017. године од и члана 122. Став 2. бр. 278/230.04.2013. године и измена и допуна Статута 4871/27.06.2016. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити:
кратку биографију, диплому факултета, диплому
доктора наука и списак објављених радова и саме
радове у протекле 3 године. Конкурс је отворен
10 дана од дана објављивања у средствим јавног
информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу добити на телефон: 024/554-300.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на
горнаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“

24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 2
тел. 024/741-026

Наставник мађарског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (док запосленом
мирује радни однос), за рад у одељењима
где се настава одвија на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просвети гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2018): професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил мађарски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик), да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да има држављанство
Србије, да зна српски језики и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутнe
запосленe преко 60 дана (до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета), за рад
у одељењима где се настава одвија на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просвети гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2018): пофесор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани матемаБесплатна публикација о запошљавању

тичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба
да имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Србије, да зна
српски језики и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: краћу биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању, доказ да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да је кандидат стекао
средње, више или високо образовање на језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад или је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе и доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - све у оригиналу или овереној фотокопији.
Доказ да кандидат има здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима извршиће
надлежна служба за запошљавање. Пријава на кон-

курс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља се у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕТАР ПАН“
Мали Иђош
24322 Ловћенац, 13. јула 8

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (док запосленом
мирује радни однос), за рад у одељењима
где се настава одвија на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему - васпитач; 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 кривично дело
примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: краћу биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању, доказ да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да су стекли средње,
више или високо образовање на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад или положили
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе и доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - све у оригиналу или
овереној фотокопији. Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Пријава на конкурс са потребним документима заједно са одштампаним пријавним формуларом
се додставља у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу Предшколске установе „Петар
Пан“, Мали Иђош, Ловћенац, 13. јула 8. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
24300 Бачка Топола
Трг др Зорана Ђинђића 12
тел. 024/711-934

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 чл. 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 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. 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да
против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за наведена кривична дела, да има дозволу за рад наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за
директора, држављанство Републике Србије и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
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 кри-
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вичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и давања мита;
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности;
уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подоношења оптужног предлога за
наведена кривична дела; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених.
Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је
да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду
(извештај просветног саветника). Кандидат који
је претходно обављао дужност директора школе
дужан је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама директора установе. Диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, у супротном је потребно
доставити оверену 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: Гимназија
и економска школа „Доситеј Обрадовић”, Трг др
Зорана Ђинђића 12, Бачка Топола. За све информације можете позвати број телефона: 024/711-934.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈШАНСКИ ПУТ“
24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

Наставник разредне наставе

за рад на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.

Наставник у продуженом боравку

са 50% радног времена, за рад на мађарском
наставном језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО Поред дефинисане стручне спреме кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање
радног односа прописане чл.139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1)
да има одговарајуће образовање; кандидат треба
да има одговарајуће образовање прописано чла-

ном 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018-др.закони) и члана 2. став 1. Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016,11/20162/2017, 3/2017 и 13/2018); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад .
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
чл.139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања: односно, 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, оригинал или оверену
фотокопију доказа о знању српског језика и језика
на којем остварује образовно васпитни рад - доказ
да је кандидат средње, више или високо образовање стекао на мађарском језику или да је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. У складу са
чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs),
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. У пријави
обавезно назначити на које радно место се конкурише. Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Мајшански пут”, Мајшански пут 87, 24000 Суботица.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ШАБАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ” КОЦЕЉЕВА

15220 Коцељева, Омладинска 3
тел. 015/556-217

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник

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

УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат стекао одговарајуће образовање: VI степен економског смера,
са најмање годину дана радног искуства; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о испуњености услова из тачке 1,
3, 4 и 5 подноси се уз пријаву на конкурс, из тачке 2 приликом закључења уговора о раду. Посебни
услови: познавање рада на рачунару и рачуноводствених програма; познавање рада у апликацијама
ЦРОСО, РИНО, ЦРФ, Доситеј; поседовање возачке
дозволе Б категорије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
радну и личну биографију, доказ о радном искуству
на наведеним пословима, извод из књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, оверен препис
(фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити у установи или преко телефона:
015/556-217.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а најдуже до
краја школске 2018/2019. године, тј. до
31.08.2019. године

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, тј. до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати за педагошког асистента треба
да испуњавају следеће услове: 1. да имају средње
образовање, 2. да имају завршену обавезну уводну
обуку за педагошког асистента, 3. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду), 4. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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, 5. да имају држављанство
Републике Србије, 6. да знају српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати за педагошког асистента уз
пријаву на конкурс треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом
средњем образовању; сертификат о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента издатог од
стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а); доказ да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило испит
из српског језика оригинал или оверена фотокопија).

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник биологије

са 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, а најдуже до краја школске 2018/2019.
године, тј. до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017 и 27/18 - други закон) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/2018), 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду), 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да имају држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”

бр. 88/2017 и 27/18 - други закон) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/2018); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); доказ да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а-);
доказ да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик
(диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да је
лице положило испит из српског језика оригинал или
оверена фотокопија); да знају српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад). Напомена: доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за
достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. У
складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити
на адресу: ОШ „Стојан Новаковић”, Улица војводе
Јанка Стојићевића 38, 15000 Шабац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 015/334-910.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/425-269, 426-553

Директор

на мандатни 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. гласник РС“, бр. 88/17), односно
лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да испуњава услове за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога школе, дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
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осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 наведеног закона, дужност
директора основне школе може да обавља и лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 истог закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и сручног сарадника,обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. То лице мора поседовати одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; 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 родоскрвнуће, за кривично
дело примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да против њега није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела из члана 139.став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17), да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније (у било
ком периоду рада) дужности директора или вршиоца дужности директора, да зна српски језик, да има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно
место директора школе попуњава пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког рзвоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у
радни однос у установама образовања и васпитања)
и уз одштампан пријавни формулар треба да приложи: 1) биографију са кратким прегледом кретања
у служби и прегледом плана рада директора школе за мандатни период (својеручно потписано), 2)
доказ о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 3) доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), 4)
доказ о знању српског језика ( достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику, у том случају кандидат доставља
оригинал писани доказ или оверену фотокопију да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, 5) уверење
о држављанству Р Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), 6) потврду о
радном стажу (оригинал), 7) 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 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 дискриминаторно понашање (уверење/потврду издату
од МУП-а РС, оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); 8) потврду или уверење
из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
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није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139. став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17); оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, 9)
доказ да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније (у било ком периоду рада)
дужности директора или вршиоца дужности директора (издаје надлежни привредни суд, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 10)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 11) доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља
кандидат који буде именован за директора пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци), 12) потврду/уверење о обуци и
положеном испиту за директора установе (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора; 13)
кандидат који је раније (у било ком периоду рада)
обављао дужност директора или вршиоца дужности директора школе дужан је да достави доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе
(извештај просветног саветника - оцену спољашњег
вредновања, фотокопија). У том случају установа
која издаје доказ/извештај треба да на сваку страницу у доњем десном углу стави свој печат. Ако није
било наведеног надзора кандидат треба да достави
својеручно потписану изјаву да за време вршења
дужности директора или вршиоца дужности директора није вршен надзор, са назнаком да изјављује
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
(оригинал). Пријава на конкурс обавезно мора да
садржи податке о кандидату: име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат
поседује. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања конкурса у побликацији „Послови“, не рачунајући дан објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријава са потребном документацијом подноси се у
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Документација се може доставити лично (од 8.00 до 13.00 часова) или поштом на адресу
школе: Основна школа „Вук Караџић“, Карађорђева
1, 15358 Бадовинци. Кандидат који има документацију у радном досијеу школе не може је преузимати
за потребе пријаве на конкурс. Школа нема обавезу
да пријављеном кандидату враћа документацију.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 015/426-553.

Професор разредне наставе

у издвојеној јединици Варна, на одређено
време до повратка радника са боловања, а
најкасније до 31.8.2019. године

Професор разредне наставе

у издвојеној једниници Поцерски Метковић,
на одређено време до повратка радника са
боловања, а најкасније до 31.8.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему,
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-и др. закони) и уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ
о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
намање 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 протув човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија; 5. уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; 6. доказ о познавању српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5
саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац,
Масарикова 136, 15000 Шабац за или лично предати
у секретаријату школе, у времену од 8 до 14 часова.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953, 891-341, 896-701
e-mail: snezana.jojic@yahoo.com

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-047

Наставник немачког језика

Професор разредне наставе

у издвојеној јединици Грушић, на одређено
време до повратка радника са функције, а
најкасније до 31.8.2019. године

Професор српског језика и
књижевности

са 83% радног времена, у матичној школи
у Шапцу и у издвојеној јединици Варна, на
одређено време до 31.8.2019. године

Професор руског језика

са 30% радног времена, у издвојеним
јединицама Маови, Грушић и Слатина, на
одређено време до повратка радника са
боловања, а најкасније до 31.8.2019. године

Професор српског језика и
књижевности

Професор музичке културе

са 90% радног времена, у матичној школи
у Шапцу и у издвојеној јединици Варна,
на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најкасније до
31.1.2019. године

са 50% радног времена, у матичној школи
у Шапцу, на одређено време до 31.8.2018.
године

на одређено време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: VII степен, професор немачког језика
(немачки може бити и други језик), без обзира на
радно искуство; немачки језик - виши или конверзацијски ниво. Обезбеђен превоз до 50 км, дужина
радног времена - 22 сата недељно (56%), могућност
допуњавања норме у другој школи у Ариљу, рад у
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Лица за контакт: Снежана Јојић, Божидар Стојић, Мира Бјекић.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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Наука и образовање

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

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

Наставник математике

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139 и 140, а у вези са чланом 155 став
1. и 2. тачка 1) Закона основама система образовања
и васпитања („Службени гласник“ 88/17,27/18): 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, при чему ово лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте
стручне спреме предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18). 1а) обавезно
образовање кандидата из тачке 1) је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова и сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценБесплатна публикација о запошљавању

цу, има образовање из чл. 142. став 1 Закона; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање ти месеца као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривична дела из групе крвних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривчну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин
Републике Србије; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства
просвете доставити: радну биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију исправе 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 испитиспит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од
6 месеци); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему
ће кандидати бити обавештени путем имејла или
бројева телефона које су навели у својим пријавама.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе, с тим што ће кандидати
о датуму и времену разговора бити накнадно обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у року 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Техничка школа „Радоје Љубичић“, Николе Пашића 17, 31000 Ужице, са назнаком
„Пријава на конкурс за наставника математике“ или
непосредно предати у школи, радним данима од 8
до 15 часова. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, путем телефона:
031/514-272.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега
Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

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

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физике

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139
и 140 Закона: 1) да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 3/2017); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најамње три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: кратку биографију, оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења
уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, у
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена докуменрација се не враћају. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Молбе слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139
и 140 Закона: 1) да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 3/2017); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
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изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења
уговора о раду). Педагошки асистент доставља и:
оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом IV
степену стручне спреме у складу са Правилником
о програму обуке за педагошког асистента, доказ о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента и
познавање ромског језика. У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/863-265

Директор

на мандатни период од четири 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: да
има одговарајуће високо образовање за наставника
средње стручне школе из подручја рада Машинство
и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, електротехника, економија, право и администрација, за педагога и психолога, стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему ово лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. да
има дозволу за рад наставника, васпитања и стручног сарадника ( лиценцу), односно положен стручни
испит, да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
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шање, да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно- васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
прилаже: биографију са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе,
оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен
препис/оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу односно стручном испиту, доказ
о положеном испиту за директора установе уколико је положио испит, потврду о радном искуству
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, доказ (лекарско
уверење) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - не старије
од 6 месеци, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима
конкурса - не старије од 6 месеци, уверење суда да
против њега није покренут кривични поступак - не
старије од 6 месеци, уверење о држављанству оригинал/ оверену фотокопију - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику у
виду доказа да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
доставља само кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе, друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно-педагошком
раду, организационе и менаџерске способности. Рок
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа,
Вука Караџића 32, 31250 Бајина Башта или лично
донети у школу. Ближе информације о конкурсу на
телефон: 031/863-265, код секретара школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до истека мандата
директора школе

Наставник електротехничке групе
предмета

са 150% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог, односно
до коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

Наставник правне групе предмета

са 25% радног времена, на одређено време
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

Наставник филозофије

са 10% радног времена, на одређено време
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

Наставник хемије

са 5% радног времена, на одређено време
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

Наставник математике

са 156% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог, односно
до коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

Наставник физике

са 20% радног времена, на одређено време
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

Стручни сарадник - психолог

са 50% радног времена, на одређено време
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до 31.
августа школске 2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, треба
да испуњавају и следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то, 1) на студијама другог
степена ( мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човоечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом, извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима, у складу
са законом, знање српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни профил. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на заваничној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије или извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Докази о провери психофозичких способности за
рад са децом и ученицима и лекарско уверење се
прибављају пре закључења уговора о раду. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
слати на адресу: Техничка школа Косјерић, Светосавска 39, 31260 Косјерић, са назнаком „Пријава на
конкурс”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТО ИГУМАНОВИЋ“

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у ИО
Парамун

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017):
1) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најамње
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: кратку биографију, оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о неосуђиваности, лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима ( доказ
подноси кандидат пре закључења уговора о раду).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве и приложена докуменрација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на
горенаведену адресу.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 1 ст. 2 и
ст. 5, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закони); да има 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 комбинију целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
Бесплатна публикација о запошљавању

до 10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствене способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да
има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има положен испит за
директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис/оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, оверен
препис/оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање 8 година рада у области образовања (не
старију од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију
уверења да кандидат није осуђиван правоснажно за
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника ако га поседује
а уколико је кандидат предходно обављао функцију
директора школе и доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену спољог вредновања,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), пријаву на конкурс са радном
биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем, план и програм рада директора
школе. Доказ о знању српског језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом достављха лично или
поштом на адресу школе у затвореној коверти са
назнаком “Конкурс за избор директора школе”, лично или путем поште. Рок за подношење је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе,
радним данима од 09.00 до 13.00 часова, када школа
ради у преподневној смени и од 15.00 до 19.00 часова, када школа ради у поподневној смени, или путем
телефона 017/405-035, у назначеним терминима.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 831-701

Наставник мађарског језика са
елементима националне културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да лице има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, 2)
студије другог степена из областипедагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће начине, односно
стручне области или области педагошких наука; 3)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године и све у
складу са законом и да имају одговарајући степен и
врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи; 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 1 тачке 1), 3), 5) саставни су део пријаве на
конкурс. Доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. 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 психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Ово
образовање наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу или овереној фотокопији. Послове наставника и стручног сарадника,
осим за ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе у смислу познавања језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о стицању образовања на језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад доказује
се дипломом о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија). Доказ о положеном испиту
из језика на коме се остварује образовно васпитни
рад прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу или овереној фотокопији. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе и: краћу биографију, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(издато у последњих 6 месеци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге рођених
у оригиналу или овереној фотокопији. 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 накнад31.10.2018. | Број 801 |
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но обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу: Основна школа „Вук Караџић”
Вршац, Дворска 17-19. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на телефон 013/831-701.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА“

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/738-183, 739-606

Наставник разредне наставе

за 30% радног времена, за рад са учеником
са посебним потребама, који ће уз
сагласност МПНТР слушати наставу у кућним
условима, на одређено време до 31.08.2019.

Наставник разредне наставе

у Минићеву, на одређено време ради замене
преко 60 дана, извршиоца који обавља
послове директора школе

Наставник математике и информатике

у матичној школи и Минићеву, на одређено
време ради замене преко 60 дана извршиоца
који обавља послове директора школе

Библиотекар

за 40% радног времена, у матичној школи,
на одређено време ради замене преко 60
дана, извршиоца који обавља послове
директора школе

Радник на сервирању хране, сервирка

за 15% радног времена, на одређено време
до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће високо
образовање (за сва радна места сем радног места
радник на сервирању хране) стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то студијама другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предметодносно
групе предмета; студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких
наука - на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
II степен – за радно место радник на сервирању хране; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмањетри 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 идругих добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати (важи за сва
радна места) попуњавају апликациони формулар
који се налази на сајту МПНТР и одштампан формулар достављају установи са документацијом у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у овереној
фотокопији; уверењем о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, уверењем из основног суда и
уверењем из окружног суда, у оригиналу или овере-
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ној фотокопији; уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; изводом из МКР у
оригиналу или овереној фотокопији; очитаном личном картом. Кандидати који буду ушли у ужи избор
(за сва радна места сем радног места радника на
сервирању хране) биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака; Конкурсна
комисија сачиниће листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене из тачке 4. и обавити разговор са њима (о термину разговора биће обавештени путем телефона и мејла који
су доставили у апликационом формулару). Уроку од
8 дана од дана обављеног разговора комисија ће
донети решење о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидати достављају пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање, а поднета документација
са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Уколико последњи дан истека рока падне у недељу или
државни празник, као последњи дан истека рока
рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве се
подносе лично, на адресу: Основна школа „Дубрава“, Ивана Милутиновића бб, од 7 до 15 часова или
поштом препоручено, где ће се као дан пријема
рачунати дан и час пријема у пошти, са назнаком „За
конкурсну комисију“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики Извор

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запосленог
преко 60 дана, са непуним радним временом
44,44%

Наставник информатике

на одређено време ради замене запосленог
преко 60 дана, са непуним радним временом
20%

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/17
и 27/2018); да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано 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, напуштање 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о испуњености услова у погледу
стручне спреме; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа
унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. У пријави кандидат треба да наведе тачну
адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати на следећу адресу: ОШ
„Вук Караџић” у Великом Извору (за конкурс), Изворски пут бб, 19206 Велики Извор. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике

на одређено време ради замене директора у
првом мандату

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 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 родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; познавање српског језика. Поред општих
услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају. Услове у погледу врсте тражене
стручне спреме утврђене Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“ бр. бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017 и 13/2018). Као доказе о испуњености услова кандидат уз пријаву прилаже: диплому
о стеченом одговарајућем образовању; уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији и прилажу се заједно са одштампаним пријавним формуларом (налази се на званичној интернет страници Министарства), а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду на одређено време. Пријавни формулар са доказима о испуњености услова доставити препорученом поштом у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Медицинска школа, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар и назнаком
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПУН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515

Наставник у звање наставника страног
језика за ужу научну област Светски
језици - енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, у складу
са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године, способност за наставни рад,
објављени стручни радови у одговарајућој области,
захтеви у складу са прописима којима је уређена
област високог образовања.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Текстилно одевне науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад.
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ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних
радова, књиге и саме радове), подносе се Факултету у року од 8 од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на горенаведену адресу. Контакт телефон: 023/550-501.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник инфектологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 3,57% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; виша медицинска
сестра; струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор
здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене
неге. Лице треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита.

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 54,29% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
Бесплатна публикација о запошљавању

стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар;
дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене основне
академске студије у области здравства). Лице треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник предметне наставе наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 15% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; виша медицинска
сестра; струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска
сестра; специјалиста струковна медицинска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра бабица;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера;
виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор
здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене
неге. Лице треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра.

Наставник предметне наставе наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 27,14% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), треба да испуња-

ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; виша медицинска
сестра; виша струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста струковна медицинска
сестра; специјалиста струковна медицинска сестра
бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор
здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене
неге. Лице треба да има претходно стечено средње
образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о
основама система образовања и васпитања односно
да је лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик;
оригинал или оверену фотокопију уверења (извода
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван
у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању усло31.10.2018. | Број 801 |
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Наука и образовање

ва конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2
тел. 023/533-270

Домар/мајстор одржавања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања односно да: 1) има
одговарајуће образовање: у складу са Правилником
о организацији и систематизацији послова у Медицинској школи у Зрењанину: III или IV степен стручне спреме - техничке, машинске или електро струке;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал
или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА “9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
796 од 26.09.2018. године, поништава се за
радно место: дефектолог - наставник у продуженом боравку у посебним условима, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

ној способности за рад са ученицима подноси само
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о
раду. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве
се достављају на адресу: Основна школа „Др Бошко
Вребалов“, Српских владара 63, 23270 Меленци, са
назнаком “За конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе - хемија

са 10% радног времена, на одређено време
до повратка запосленог са функције на коју
је изабран

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

Спремачица

на одређено време до повратка на рад
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 26 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Основној школи „Др Бошко Вребалов“ Меленци.
Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање - завршену основну школу; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3)није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик као језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс на пријавном
формулару који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију са контакт подацима;
3) оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; 4) уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 5) извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили
име или презиме после издавања дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); 6) уверење надлежне полицијске
управе да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија);
7) уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави потврду одговарајуће образовне установе да је положио испит из
познавања српског језика. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе или
донети лично, радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-

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

на адресу: Средња школа Нови Бечеј, Маршала Тита
5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком „За конкурс”. Све
потребне информације можете добити позивом на
број телефона: 023/771-077.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
23211 Клек, Васе Мискина 47
тел. 023/891-003

Стручни сарадник - педагог

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове

прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17) и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе
правноваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњености следећих услова: 1. одговарајуће образовање, 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. држављанство Републике Србије, 4. 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 крвична
дела насиља у породици, за кривична дела примања
и давања мита, кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности,
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1, 3, 4

и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
који се може скинути са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и доставити га са осталом документацијом.
Чланом 155 Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је заснивање радног односа на одређено време. Рок за достављање молбе је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Дучић“, Васе
Мискина 47, 23211 Клек. Ближе информације могу
се добити код секретара школе, путем телефона:
060/5252-118.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Сајaм запошљавања и предузетништва у Штрпцу

ИНТЕНЗИВНО
КОРИШЋЕЊЕ
РЕСУРСА
На крају 2010. године било је 55
регистрованих привредних субјеката, а
данас их има преко 150

У Дому културе „Свети Сава“ у Штрпцу, у организацији ПСЗ АП КиМ Филијала
Приштина у сарадњи са Општином Штрпце,
18. октобра одржан је Сајам запошљавања и
предузетништва. Најављено је око 25 послодаваца, међутим, учешће је пријавио 51 предузетник, неколико правних лица, као и два
удружења. Исказана је потреба за запошљавањем 132 лица на слободним радним местима, највише у Ски-центру „Брезовица“, који
ће ангажовати преко 30 сезонских радника.
Мањи послодавци су тражили 3 радника, а
највећи број је искористио подстицајне програме НСЗ, која је као институција Републике
Србије интензивно присутна на овом подручју, нарочито од 2008. године.

Дом културе у Штрпцу је био мали да
прими све заинтересоване предузетнике, па
су неки од њих, захваљујући лепом времену и вољи организатора, своје штандове поставили на платоу испред просторија Дома
културе. Куриозитет је и да су због велике заинтересованости за учешће на сајму, на више
појединачних штандова солидарно била и по
три предузетника. Тражили су раднике, али
су имали и шта да промовишу.
Обраћајући се учесницима, директор
ПСЗ АП Косова и Метохије мр Бојан Митић
изнео је кратку анализу активности НСЗ у
претходном периоду које су дале резултате,
као и предлоге за даље јачање приватног
сектора.
„Као полазни податак узели смо 2007. годину, када је било свега 5 привредних субјеката. Тада смо одлучили да од укупних средстава намењених за програме и мере АПЗ
преко Филијале Косовска Митровица, која је
функционално покривала и ово окружење,
око 40% средстава пласирамо овим људима
са добром идејом, кроз програме подршке
предузетничким иницијативама. На крају
2010. године било је 55 регистрованих привредних субјеката, а данас их имамо преко
150, који редовно сервисирају своје обавезе и
уплаћују средства у буџет Републике Србије
путем пореза и доприноса, чиме индиректно
подстичу и развој овог краја. Њихова истрајност је била разлог да пре пар година уведемо посебне квоте за програме и мере АПЗ и
за Штрпце преко Филијале Приштина“, рекао
је Митић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Навео је, такође, да су производи и услуге овог географског подручја аутентични,
специфични, што у периоду пред нама може
бити компаративна предност са циљем брендирања здраве хране, шумског биља са Шаре,
производа домаће радиности, сира и других
млечних производа, пољопривредних производа, попут малине, купине, кромпира, затим шарског јагњета и другог сточног фонда
са ових висина. Потребно је и интензивније
коришћење ресурса водног потенцијала за
широку употребу, паковање и дистрибуцију,
планинска вода за потребе рибњака, а посебно гајење пастрмке.
„Ту је и богата туристичка понуда са
Ски-центром ‚Брезовица‘, али ново време намеће и потребу удруживања кроз кластере
или удружења са уређенијом организацијом,
како би вишак производа и услуга понудили и другим тржиштима. Један од корпоративних циљева рада НСЗ је спуштање запошљавања са вишег на локални ниво и
мултипликовање активности на повећање
запошљивости кроз мере и програме суфинансирања са локалним самоуправама. Штрпце је један од примера добре праксе такве
сарадње. Верујем да ћемо и у будућности
радити заједно са свим социјалним партнерима, стварати још повољнији привредни амбијент и охрабити младе људе овог краја да је
сваки сан остварљив ако раде и верују, а ми
ћемо опет бити ту“, додао је Митић.
У име предузетника, који чине окосницу
мале привреде овог краја, присутне је поздравила Марија Вељковић, која се у породичној фирми бави производњом здраве хране.
Захвалила се НСЗ на финансијској и свакој
другој подршци у развоју предузетништва у
Сириничкој жупи.
Сајам је отворио потпредседник Општине Штрпце проф. др Живче Шаркочевић,
који је апострофирао изузетну сарадњу са
НСЗ. Нагласио је да је у мере и програме НСЗ
укључено око 300 незапослених са овог подручја. Више од половине (161 лице) користиће
програме самозапошљавања, запошљавања код послодаваца, стицања практичних
знања и јавне радове, док ће остали бити у
програмима приправништва и обука за тржиште рада.
Аца Марковић
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Конференција о дуалном образовању у организацији Швајцарско-српске привредне
коморе

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Дуални модел образовања - учење кроз рад, примењује се у 84 средње стручне школе
у Србији, а по том систему школује се у овом моменту више од 4.200 ученика. Већ
две године дуално образовање спроводи се као пилот-пројекат у школама, а његова
потпуна примене почеће од наредне школске године

Председник Швајцарско-српске привредне коморе Мајо Мићовић истакао је да дуално образовање у Србији привлачи све више
пажње. „Модерна технологија и комуникације, роботика, аутоматизација, учиниле су
свакодневицу изазовнијом и захтевнијом. У
секунди треба доносити одлуке. Свако ко је
неспреман за такве процесе заостаје. Уобичајени темпо осавремењивања научних
процеса је нешто спорији, тражи време...
Школски програми и уџбеници излазе једном годишње, а привреда не може да стане.
У тренутку долази до иновативних промена.
Тако се креира простор између дешавања
у реалности и одговора административног
система. Овде смо да решимо како спојити та
два ентитета“, каже Мићовић.
Министар просвете Младен Шарчевић
нагласио је да тренутно постоје 32 дуална
образовна профила, да је тренутно у систем
укључено око 600 компанија у којима ученици уче кроз рад.
„Модел који примењујемо је добар. Гледамо оне гране привреде које су актуелне.
Око 23 одсто средњих школа у Србији има
неки облик дуалног образовања. Скоро три
четртине општина смо увели у овај начин
примене знања. Припремамо нови закон о
дуалном образовању у високоструковном образовању. Открили смо да преко 300 младих
професора може добити посао у овом програму“, навео је министар.

Амбасадор Швајцарске: Наши
радници су најбољи, а то је
због развијеног дуалног
образовања
Амбасадор Швајцарске Филип Ге наглашава да је тема дуалног образовања витална за наше друштво и две државе. „Главно
питање је како повезати систем образовања
и пословног света. Швцајцарска је спремна
да помогне Србији у имплементацији зако-
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на о дуалном образовању. Ми ћемо са око 9
милиона евра у четири године помоћи запошљавање младих професионалаца у Србији“, навео је он и додао да у Швајцарској
две трећине школованих са средњом школом
улаже у компаније у којима се обучавало.

Чадеж: Све више ученика у
систему дуалног образовања
Председник ПКС Марко Чадеж наводи да
су 2015. имали 400 ученика са три образовна профила и 50 компанија у овом програму.
„Данас имамо 4.200 ученика, 33 образовна
профила, 600 компанија, а још говоримо о
пилот-пројекту. Овде говоримо о програму
који има будућност. Борба за будућност младих људи никад не престаје“, рекао је Чадеж.

Србија међу најуспешнијима
Помоћница министра за дуално образовање у Министарству просвете Србије
Габријела Грујић каже да су млади у овом
програму добили одлично искуство из Швајцарске, усклађено са српском привредом и
потребама. „Дуално образовање је и начин
размишљања. Зашто дуално, двојно? Не
може се тако значајно мењати програм у
школама али на овај начин ће млади у реалности видети како се ствари мењају, знање
које добијају и да имају шансу да граде свије
каријере“, рекла је она.

Др Урсула Ренолд нагласила је да овај
систем брзо напредује у Србији.
„Важно је да Србија схвати да сама примени у пракси модел дуалног образовања.
Треба добро уочити које компаније хоће да
учествују у обуци. У стручном образовању је
повезаност најважнија и да се зна шта тачно ко ради. У нашем институту смо развили
инструменте за то где се налазите“, навела је
Ренолд. Како истиче, у фирмама се људи излажу различитим ситуацијама које у школи
нису могуће, као и да се у Швајцарској 70 одсто младих уписује у стручне школе.

У складу са привредом
Един Дачић, председник Скупштине
компаније „Standard Furniture Serbia“, нагласио је да предузећа морају бити проактивна
како би и добила нешто заузврат.
Директорка Сектора едукације ПКС
Мирјана Ковачевић каже да су иницијативу
за увођење дуалног образовања дале компаније преко ПКС. „Сваке године питамо привреду какви су захтеви тржишта и како је
најбоље применити двојно образовање, тако
да се систем креира од врха, јер привреда
даје примере како треба да изгледа“, навела
је Ковачевић.
Директор Техничке школе Ужице Драган
Туцаковић каже да су биле потребне озбиљне
иновације у образовном систему да би ушли
у систем дуалног образовања. „Да би школе могле да одговоре на потребе компанија
директори треба да имају високе компетенције. Школе би требале да дефинишу читав
низ процеса, а за то је потребно реформисати
школе, да буду отвореније и приступачније“,
закључио је Туцаковић.
Извор: Блиц
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Будући техничари за логистику и шпедицију уче у аустријским фирмама

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД

Представници седам аустријских логистичко-шпедитерских компанија које послују у Србији
и Саобраћајно-техничке школе у Земуну потписали су у Царинској испостави - Терминал
Београд, уговоре о дуалном образовању за образовни профил техничар за логистику и
шпедицију. Учење кроз рад започиње 30 ученика и то у компанијама Gebruder Weiss, Cargo
partners, Lagermax, Schenker, Kuhne und Nagel, Quehenberger i DM
„Уговори о дуалном образовању представљају у исто време и круну и темељ чврсте
сарадње између школа и компанија о заједничкој реализацији дуалног стручног образовања и њихово потписивање је у складу
са Законом о дуалном образовању који је
усвојен у новембру прошле године“, рекао
је Марко Чадеж, председник ПКС. „Пуно је
урађено по питању дуалног образовања, како
бисмо омогућили младима да стичу вештине
тамо где је то потребно, где ће им бити пренета најсавременија техничка достигнућа и
вештине“, истакао је Чадеж.
Председник Србије Александар Вучић
нагласио је да је око 4.500 деце укључено у
дуални систем образовања, али да је циљ да
тај број буде повећан на 30.000 или 40.000
ђака. Вучић је након разговора са ђацима на
Царинској испостави - Терминал Београд, у
присуству председника Аустрије Александера Ван дер Белена, захвалио тој земљи и
Привредној комори Аустрије што подржавају
развој дуалног образовања у Србији.
„Срећан сам што сам овде са председником Аустрије и због наше дивне деце која почињу да раде у седам аустријских компанија
и истовремено уче. Мислим да је то најбољи
пут да стекну највиши степен одговорности и
марљивости. То је дивна вест за нашу земљу“,
рекао је Вучић.
„Повезивање образовања са привредом је од суштинског значаја за образовање
младих у земљи, јер им омогућава да стекну
добро искуство, повећава им шансу за запошљавање и помаже даљем развоју њихове каријере“, истакао је Младен Шарчевић,
министар просвете, науке и технолошког
развоја. Министарство просвете наставиће
да ради на увођењу дуалног образовања, а
један од наредних корака је стварање законодавног оквира да се дуално образовање
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омогући и у високом школству, најавио је
министар. „Аустрија већ дуго подржава дуално образовање у Србији, модернизацију и
увођење нових образовних профила“, нагласио је Шарчевић.
Рихард Шенц, потпредседник Привредне коморе Аустрије, истиче да Аустрија и
Србија имају добру економску сарадњу, као
и привредне коморе две земље. Како је навео
Шенц, у Србији и даље недостаје квалификована радна снага, док са друге стране Аустрија има добро искуство у дуалном образовању. „Добри економски односи две земље су
подстакли предузећа из Аустрије да отворе
своје пословне јединице у Србији и ту желе
дугорочно да остану“, истакао је Шенц и додао да је веома добро што је Србија започела
реформу свог образовног система, што је основа за даљи развој.
Представник Аустријске развојне агенције (АДА) Гинтер Шал рекао је да је дуално
образовање значајно за будућност младих у
Србији, односно да предузећа преузму одговорност за њихово образовање. „Јавни сектор
мора да преда један део своје одговорности,
што није једноставно. У Србији имамо испуњене услове са обе стране“, навео је Шал
и додао да ће бити настављен пројекат да би
што више ђака било укључено.
Драган Симовић, представник компаније Gebrüder Weiss, истакао је да та компанија у дуалном систему у Аустрији учествује
већ 80 година и да је до сада прошло више
од 5.000 ђака. „Имамо тренутно 233 ученика који се усавршавају на 30 локација широм
света“, рекао је Симовић и нагласио да је ду-

ално образовање добитна комбинација и за
компаније и за младе.
Директор Управе царина Србије Милош
Томић изнео је податке да је за девет месеци 2018. године на Терминалу Београд, који
представља једну од највећих робних испостава на Балкану, прошло више од 80.000
камиона, а обрађено је преко 250.000 царинских декларација. „Импресивно звучи податак да је за тих девет месеци овде увозно и
извозно оцарињено милион и по тона робе,
чија вредност износи преко три милијарде
евра. Ти подаци потврђују да посла има, како
за царинике, царинске заступнике, тако и
за будуће техничаре логистике, који ће захваљујући сарадњи Србије и Аустрије већ током школовања имати прилике да активно
учествују у царинском поступку“, рекао је
Томић.
У школској 2018/2019. години у дуалном
образовању учествује 4.500 ученика који се
школују за 33 образовна профила, 80 школа, 52 града и општине и око 600 компанија.
Обучено је око 300 инструктора.
Аустријска подршка развоју дуалног
стручног образовања у Србији се реализује
кроз пројекат „ДуалВЕТ“, који спроводе Привредна комора Србије и Привредна комора
Аустрије уз финансијску подршку Аустријске
развојне агенције (АДА), од октобра 2017. године. Пројекат је вредан 1.800.000 евра.
Извор: пкс.рс
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Чувају расу балканског магарца од изумирања и пакују млеко које лечи

ПОСАО И ЉУБАВ

Ветеринар и велики заљубљеник у аутохтоне расе домаћих животиња Сергеј Иванов покренуо
је пре 13 година на Старој планини фарму на којој узгаја балканске магарце, са намером да очува
расу којој је бројност веома опала. Тако је настало Пољопривредно газдинство Иванов и фарма
магараца на којој ради читава породица

П

реносимо вам причу која је настала
у оквиру пројекта „Лепе приче из локалних радионица југа Србије“, који
реализује „Orange media“, а који је
суфинансиран из буџета Републике Србије Министарства културе и информисања кроз
програм суфинансирања пројеката из области јавног информисања.
У газдинству породице Иванов производе магареће млеко које је, како кажу,
најсличније мајчином млеку, те добро за оне
који имају алергије, улцерозни колитис и
респираторне инфекције. Иванов истиче да је
неоправдано синоним за магарце глупост и
тврдоглавост, јер су то веома упорне и интелигентне животиње.

сетак животиња, има једну позитивну мисију
и било би добро ако се од тога успут може и
живети.
Овде има нас више одгајивача аутохтоних раса и сви имамо заједнички циљ – очување старих угрожених врста, а како би то
остварили, одгајивачи морају да буду упорни. Овде се ради о једном тешком и незахвалном послу. Ту магарци служе као нека врста
узора.

Зашто сте се одлучили баш за
узгој балканског магарца?

- Посао сам започео са супругом Јованком, а касније су се у све укључила и деца.
Помажу и други чланови породице, мада
сам углавном ја тај који је највише ангажован. Те 2005. године смо почели са десетак
животиња које смо купили овде на Старој
планини, у Сврљигу и од једног пријатеља
из Бујановца, а затим смо постепено увећавали њихов број. Једно време смо са једним
пријатељем чак имали више од 70 магараца.
Међутим, због неких нереалних планова и
лоших економских процена дошло је до тога
да тај број опадне поново на десетак животиња. Онда смо од 2013. почели поново да
увећавамо број, тако да их сада на газдинству имамо око 50.

- Мени су магарци одувек били блиски
и деца су их волела, тако смо и почели да их
чувамо. Искрено, задовољан сам што се моја
породица бави овим племенитим послом,
који не само што помаже очувању балканског магарца у Србији и на Балкану уопште,
већ помаже и бројним људима који користе
магареће млеко или као храну или као помоћно лековито средство или као лек.
Некада је магарац био редовна појава на
планини. Где год је било неко стадо оваца, ту
су били и магарци који су служили за транспорт млека са планинских пашњака до села
где су биле млекаре. Нестанком људи из села
на Старој планини, нестале су овце, а са њима
и магарци који су постали реткост. Зато сматрам да наше газдинство, које сада има педе-
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Како је изгледао почетак
газдинства Иванов и како сте
дошли до животиња?

Да ли све магарце задржавате?
- Неке животиње продамо, неке поклонимо. Има људи којима дајемо старе магарице

које се више неће ждребити, а којима је потребан мирнији живот у мањој групи. Они их
чувају као кућне љубимце.

Магарци на Вашој фарми су
веома питоми. Како то
постижете?
- Према животињама се не примењује
никаква сила и ниједан од магараца се не
плаши људи. Напротив, сами прилазе. Иначе, то је један од начина на који се проверава
добробит животиња и испитује поступање
власника према животињама у органској
производњи.

Шта је све неопходно да би се
направила фарма која би
удовољавала потребама
животиња?
- Магарац је животиња веома скромних прохтева. У зимском периоду, рецимо,
довољно му је да има надстрешницу и да је
покривен са три стране објекта, односно да
је заштићен од ветра и директних падавина.
Одлично подноси екстремне температуре
којих има током зиме. И на -25 степени магарци овде опстају, само да нису директно изложени снегу. Такође, довољно их је хранити
сеном, ливадском травом, додавати сламу и
кукурузовину. Нису избирљиви и могу се држати и у веома скромним условима.
Ако се магарци узгајају за производњу
млека, потребно је знати да је, као и код било
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ког другог сисара, услов да животиња редовно рађа. Прва два месеца након ждребљења
млеко се у потпуности оставља младунцу.
Тек од трећег месеца па надаље се почиње са
узимањем млека. У просеку, за годину дана
од магарице се може добити 70 до 80 литара млека, а да се при том не угрозе потребе
пулета.

годишње, у склопу које се узимају и узорци
за анализу млека.

Како изгледа Ваш дан?

- За разлику од свих млека које можемо
да нађемо на тржишту - крављег, кобиљег,
камиљег, козијег, магареће млеко је заправо
најсличније мајчином млеку. Највећа разлика између магарећег и људског млека је проценат млечне масти, јер магареће има свега
0,5 до 1 проценат млечне масти. Међутим,
протеини магарећег млека су јако слични
онима у мајчином млеку. У том смислу, велику употребну вредност магареће млеко има
код деце која имају проблема са алергијама
на протеине крављег млека.
Наиме, магареће млеко је албуминско, а
не казеинско као рецимо кравље, овчије или
козије, а албумини су посебна фракција протеина који нису такав алерген као што је казеин. Такође, магареће млеко поседује висок
садржај ензима, попут лизозима, лактопероксидазе, лактоферина, што га чини благотворним за људе који имају рецимо проблема
са улцерозним колитисом, јер не дозвољава
умножавање патогених бактерија у дигестивном тракту.
Такође, магареће млеко погодује третману респираторних инфекција. Доста се
користи у лечењу бронхитиса, а по народној
традицији је једини лек против магарећег
кашља који се, нажалост, упркос вакцинацији деце, јавља и данас у 21. веку.
Поред тога, магареће млеко има традицију коришћења и у козметици. Чувена је
легенда о краљици Клеопатри која се купала
у њему. Погодује кожи и зато се користи за
израду сапуна и других козметичких препарата. Део нашег млека се користи за израду
сапуна са магарећим млеком „Маги“.

- Око магараца најмање 3 до 4 пута на
дан има неких обавеза. Пошто немамо сталан извор воде на фарми, воду пију на појилу
три пута дневно. Хране се два пута дневно,
ујутру и увече, зато сам на фарми сваког
дана између шест и седам. Потом одвајам
пулад од мајки магарица које се музу у један посебан бокс, како би магарице сакупиле
млеко за мужу до 13 часова, када их измузем и потом поново спојим са младунцима,
а млеко носим на филтрирање и паковање у
флашице и замрзавање.
Дешава се да на фарму дођу клијенти
који желе свеже млеко и хоће да присуствују
мужи. Најбоље је кад купац дође и присуствује мужи како не би сумњао у млеко,
има доста превара, а нама је то најбољи маркетинг.
Од тада до увече се бавим различитим
пословима на фарми и пре мрака животиње
водим на појење и храњење. Дешава се да
останем и до мрака. Ипак, ништа није тешко
када волите оно чиме се бавите.

Ви сте ветеринар по струци.
Да ли магарци често захтевају
примену Вашег знања?
- Што се тиче болести, магарци су веома
отпорни. Имају понекад проблема са паразитозама, али паразити ретко угрозе здравље и
живот магарца, нарочито уколико животиња
живи у добрим условима. Зато наше музне
магарице не чистимо од паразита како не
бисмо ризиковали да се средства за заштиту
од паразита нађу у њиховом млеку, већ овај
проблем решавамо добром исхраном животиња. Такође, редовно радимо микробиолошке анализе млека.
Оно што је магарцима понекад потребно јесте обрада копита и у томе ми помажу
студенти завршне године Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
који долазе овде на праксу неколико пута
Бесплатна публикација о запошљавању

Главни производ са фарме Иванов је управо магареће млеко.
По чему је оно специфично и
од какве је користи за човека?

На Вашу фарму је могуће доћи
и ако људи желе да се упознају
са оним што радите и виде животиње.
- У принципу, фарма је отворена сваког
дана, али је потребно да се посетиоци најаве
бар дан раније, мада се дешава да дођу људи
и ненајављени. Што више људи долази то ће
више њих заволети ове животиње, али и купити наше производе. Ове године смо први
пут имали отворене дане и велики број посетилаца са којима смо се дружили и код којих
смо створили поверење.

У ком смеру планирате да
ствари развијате надаље?
- У прошлости сам мислио да је лако
наћи радну снагу и можда нисам имао реалне планове. Сточарство је незахвално. Можете бити успешни или ако функционишете као
индустријска производња – велики објекти,
велики број животиња, савремена механизација, или уколико радите као породично газдинство без спољне радне снаге, али су вам
и ту потребни објекти, машине и земља. Ми
смо успели да направимо овде једну целину
са поседом од три хектара наших и још три
која су под закупом, са објектом од 150 квадрата за животиње. Планирамо да адаптирамо један простор за госте који посете фарму
или дођу да купе млеко. Ту ће моћи да седну
и одморе, упознају магарце и науче нешто о
њима.
Такође, један објекат нам је потребан за
пријем и примарну обраду млека, што нам
баш недостаје. Наиме, постојећи ветеринарско-санитарни прописи омогућавају продају сировог магарећег млека само на прагу
фарме, а било би идеално ако би ово млеко
могло да се нађе у малопродаји. Услов за то
је да прође пастеризацију. Међутим, процес
пастеризације доводи до денатурације протеина магарећег млека, односно долази до
разградње протеина и ензима у њему. Пастеризовано магареће млеко може да служи
као замена за мајчино млеко, али се не може
користити као терапеутско средство. Такође,
наше газдинство, осим магараца, има и каракачанску овцу, балканску козу, укупно око
200 оваца и коза укупно, тако да у будућности планирамо и развој овог дела посла.
Извор: Orange Media
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Дунав као инспирација

ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ
У оквиру пројекта „12 величанствених“ организована је презентација туристичких потенцијала
општине Стара Пазова. Домаћини су били комплекс „Dream Danube home“ из Белегиша и
Туристичка организација општине Стара Пазова
У Војводини, у средишту југоисточног
Срема, смештена је општина Стара Пазова,
са 24 километра живописне обале Дунава и
великим туристичким потенцијалом: споменицима културе, музејима, излетиштима…
На најлепшем простору у Белегишу, са
спектакуларним погледом на Дунав, налази се комплекс „Dream Danube“. Замишљен
као простор за одмор и дружење, временом
је прерастао у туристички комплекс коме се
посетиоци радо враћају.
„Учестала путовања свих чланова породице по свету су резултирала идејом да свет
дође код нас и са нама подели овај амбијент
снова Место је идеално за индивидуални
одмор, прославе, журке, али и за сеоски туризам. На плацу је формирано више група
већ одраслих стабала племенитих четинара

и лишћара (кедрови, борови, брезе, гинко,
чемпреси, тисе…), а на располагању су терени за баскет, голови за мали фудбал, мрежа
за одбојку“, каже власник комплекса Дејан
Склопић.
На промоцији пројекта „12 величанствених“, поред информација о дестинацији, домаћини су послужили рибљи паприкаш као
препознатљиво јело са ових простора, а посетиоци су имали прилику и да уживају у традиционалним, ручно прављеним посластицама из посластичарнице „Маестро Никола“
из Голубинаца. Никола Гашпаровић добио је
надимак Маестро захваљујући свом умећу, а
овим послом који ради са великом љубављу
бави се већ неколико деценија. У његовој радионици све се ради на старински начин, па
сваки слаткиш има своју причу и специфичан укус.
У оквиру пројекта „12 величанствених“
одабрано је дванаест аутентичних гастро
производа из различитих, регионално равномерно распоређених места Србије. Мапирано
је дванаест домаћинстава која нуде смештај
и служе јела направљена од изабраних намирница, а на менију су мед, зачинско и
лековито биље, кисело млеко, кајмак, кромпир, вино, ракија, јагњетина, паприка, ајвар,
кулен, качкаваљ... Носилац пројекта је Удружење грађана „Супернатурал“, које је познато
по филмовима „Soul Food Serbia“ и „Danube in
Serbia, 588 impressions“, рађених за Туристичку организацију Србије. Филмови су освојили
више од 20 међународних награда за најбоље
туристичке спотове.

Партнер на пројекту је „Veselinov Tourism
Consulting“ са искуством рада на промоцији
и развоју дестинација, а све је организовано
уз велику помоћ Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији.
Подсећамо, општина Стара Пазова је у
априлу ове године добила сертификат у оквиру пројекта „Најбољих 99 у Србији“ и то у
категорији: музеји-културно историјски споменици-манифестације-природне атракције.
Пројекат је покренуло и организовало Удружење за развој туризма и екологију „Србија
коју волим“, са циљем да се унапреде услуге
у туризму Србије и промовишу најквалитетније дестинације.
Јелена Бајевић
Извор: туризампазова.рс

Слободна зона Пирот изабрана за најбољу у Европи и трећу у свету

МЕСТО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

По оцени стручњака ФДИ магазина, који је део највећег пословног часописа „Фајненшл тајмс“,
Слободна зона Пирот најбоља је у Европи, а у рангирању у целом свету налази се на високом
трећем месту. Директор Драган Костић каже да је то огромно признање за све запослене
Како је наведено у магазину, водећа слободна зона у Европи нуди
инвеститорима низ атрактивних подстицаја и отварање нових радних места. Број производних инвеститора у зони је порастао за 22%
у периоду од 2016. до 2017. године, док је број малих и средњих пре-
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дузећа порастао за више од 5%. Инвеститори у зони уживају одличну
подршку за извоз робе - наводи се у извештају.
Слободна зона Пирот проглашена је најбољом европском зоном
за велике кориснике и нуди инвеститорима додатне подстицаје за
радно интензивне пројекте, финансијске подстицаје по највишим
стандардима - стоји у извештају. Посебан део извештаја односи се на
добру локацију, комуникацију и саобраћајну мрежу.
Препозната је и добра повезаност Слободне зоне Пирот, захваљујући близини паневропског Коридора X, који повезује Београд
са Софијом и Турском, Италијом и Грчком. Прикључак на ову путну
мрежу је удаљен само 300 метара од зоне - наводи се у извештају.
Слободна зона Пирот почела је са радом априла 1998. године, а
налази се на површини од преко 120 хектара. Сваке године бележи
раст од 5 до 7 одсто када је у питању вредност извоза, вредност остварене производње и реализованих инвестиција.
Укупан број запослених радника у 2017. години био је 5.582, а
Слободна зона има укупно 75 компанија корисника.
Извор: Јужне вести
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ШАНСА ЗА МЛАДЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

На конференцији посвећеној младим привредницима у пољопривреди, у организацији Српског удружења
младих пољопривредника из Новог Сада, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за
привреду и туризам Иван Ђоковић истакао је значај пољопривреде и њен велики допринос целокупној
привреди Војводине
Учесници конференције истакли су значај
повезивања и умрежавања младих, размену
искустава, што би им умногоме олакшало усклађивање и унапређење производње.
Конференција је одржана у оквиру II Сајма
младих пољопривредника, који се ове године
одржава у Новом Саду, а велики број младих,
који су препознали шансу агробизниса, представили су ту своје производе. Иван Ђоковић
рекао је да пољопривреда даје велики допринос целокупној привреди Војводине, али да
значајан проблем представља смањење броја
младих који своју перспективу виде у аграрном сектору.
„Сва дешавања у нашој земљи, у протекле
три деценије, доводе до тога да је данас локомотива привреде управо пољопривреда. Бојазан изазива чињеница да млади, квалификовани људи одлазе из земље, а они би требало
да обезбеде не само континуитет пољопривредне производње већ и континуитет друштва и државе“, рекао је Ђоковић, додајући да

су индустријализација, дигитализација, нове
технологије и удруживање уз едукацију, кључ
развоја Војводине.
Препозната је и важна улога Покрајинске
владе управо у пружању адекватне подршке
за унапређење њиховог пословања кроз нове
технологије, опрему, машине и репроматеријал за продукцију коначног производа.
Млади привредници из Иђоша, Јаска и
Бачке Паланке изнели су своје ставове и искуства, као и моделе сарадње са осталим привредницима и пољопривредницима.
Организатор конференције, Српско удружење младих пољопривредника из Новог
Сада, својим радом и залагањем изборило се за
чланство у Европском већу младих пољопривредника, при чему им, као и њиховим члановима, бројна стручна путовања и разговори са
колегама омогућавају да буду у току и раме уз
раме са европским пољопривредницима.
Извор: ртв.рс

ПОЗИВ ИЗВОЂАЧИМА ИТ ОБУКА
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у партнерству са Програмом
Уједињених нација за развој (УНДП), расписала је позив за заинтересоване организације да се пријаве на
Конкурс за организовање програма преквалификација у области информационих технологија
Циљ конкурса је да подржи организације и институције које ће понудити програм преквалификација,
односно обуке из области информационих технологија
и то за запослена лица која су заинтересована за промену занимања и рад у сектору информационих технологија. Овај круг преквалификација је намењен и
прилагођен запосленим лицима која желе да промене
каријеру и отпочну нову у ИТ сектору.
„У овом кругу преквалификација желимо да, поред
учења стандардних програмских језика, омогућимо да
будући полазници прођу и обуке тестирања софтвера.
На конкурсу ће се ценити иновативност у настави, а
предавања ће бити прилагођена запосленима и одржаваће се викендом и радним данима после 18 часо-

ва. Програм ће трајати 9 месеци уз обавезну праксу у
компанијама“, изјавио је доц. др Михаило Јовановић,
директор Канцеларије за ИТ и еУправу.
Он је додао да је програм преквалификације за
ИТ покренут 2017. године на иницијативу председнице
Владе Ане Брнабић, а да су до сада окончана два круга
преквалификација за запослене и незапослене, које је
успешно завршило 800 полазника.
Крајњи рок за доставу пријава заинтересованих
организација за организовање програма је 15. новембар 2018. године, до поноћи, а пријаве се подносе електронски на адресу: it.prekvalifikacije.rs@undp.org.
Канцеларија за информационе
технологије и електронску управу

За опремање Електротехничког факултета и научни парк 5,5 милиона евра

УЛАГАЊЕ У ЗНАЊЕ

Министарски савет за иновационо предузетништво и информационе технологије
усвојио је иницијативу којом се пружа подршка опремању Електротехничког факултета,
Иновационог центра Електротехничког факултета и радионице Научно-технолошког
парка Београд. Укупан буџет који ће Влада
Србије издвојити за ове намене износи 5,5
милиона евра, наводи се у саопштењу владине Канцеларије за сарадњу са медијима.
Иновациони центар Електротехничког
факултета у Београду је институција чије
резултате препознају домаће и међународне
компаније, а нова опрема ће створити боље
услове за израду иновативних производа,
технологија, процеса и услуга, у складу са
потребама тржишта.
Бесплатна публикација о запошљавању

Савет је усвојио и иницијативу за унапређење државне инфраструктуре за развој
сектора информационих технологија, којом
се предвиђа пројектовање нових 16.000 квадрата Научно-технолошког парка у Београду, завршетак објекта који је у сивој фази од
1.000 квадрата и изградња првог новог објекта од 4.000 квадрата. Овим проширењем у
првој фази биће омогућено запошљавање нових 300 инжењера, а до краја пројекта укупно 1.200 инжењера. У НТП Београд, за само
две године пословања, сада ради 60 компанија, које запошљавају скоро 500 инжењера,
наводи се у саопштењу.
Савет је констатовао да је успешно реализован конкурс програма подршке отварању регионалних иновационих стартап

центара, којим је подржан развој стартап
центара у 8 градова Србије - Крушевцу, Пироту, Суботици, Чачку, Старој Пазови, Ваљеву,
Зрењанину и Горњем Милановцу, у укупном
износу од 250 милиона динара.
При избору градова водило се рачуна о
томе да подржани градови претежно буду
у срединама које нису универзитетски центри, како би грађани и у овим местима имали адекватне садржаје, простор за рад и све
остале неопходне услове за подршку развоју
стартап предузетништва.
ИТ сектор представља најбржерастућу
индустрији у Србији и у првих шест месеци
ове године извоз ИКТ услуга из Србије порастао је за 25,6 одсто са извозом већим од 600
милиона евра.
Извор: Танјуг
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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

