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ДА НАЈБОЉИ
ОСТАНУ У СРБИЈИ
ТЕМА БРОЈА - Са циљем да се најбољи студенти боље повежу са
компанијама, потенцијалним послодавцима, покренут је заједнички
пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Привредне коморе Србије „Да најбољи остану у Србији“. Очекује се
да ће у првој фази пројекта око 800 дипломаца бити повезано са
послодавцима
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ШАНСА ЗА НАЈБОЉЕ
У овом броју „Послова“ представљамо вам нови пројекат намењен повезивању најбољих студената са успешним компанијама
и потенцијалним послодавцима „Да најбољи остану у Србији“, који
има за циљ да мотивише најбоље студенте да остану у земљи и граде каријеру у успешним компанијама које послују у Србији. Очекује
се да ће у првој фази пројекта око 800 дипломаца бити повезано са
послодавцима.
Представљамо вам рад Филијале Крушевац Националне службе за запошљавање, која бележи пад незапослености у целом Расинском округу. Према подацима, на евиденцији је на крају октобра
било за 2.457 незапослених мање у односу на исти период прошле
године.
Женско предузетништво и женско лидерство једна је од важних тема овог броја.
Са циљем подршке женском предузетништву одржан је други панел у оквиру пројекта „Велике жене малог бизниса“. Главна
тема били су извори и начини финансирања пословања малих и
средњих предузећа и предузетника у Србији, а током састанка
предузетнице су говориле о тајнама свог успеха, као и препрекама и изазовима на које су наилазиле. Имали смо прилику да чујемо и како та област функционише у свету. Недавно истраживање
„Предузетнички барометар“ показало је да само 25 одсто жена
води компаније у сектору малих и средњих предузећа, а статистика показује да жене у већем броју данас покрећу сопствени бизнис, али су то углавном мали бизниси везани за сектор услуга и
да је то област коју треба унапредити.
Удружење пословних жена Србије у јубиларној, двадестој
години постојања, доделило је годишњу награду најуспешнијим
предузетницама – „Цвет успеха за жену змаја“. Ова награда представља јединствени подстицај пословним женама које се успешно носе са изазовима привредног окружења и додатно мотивише
жене које су на корак од одлуке да уђу у свет предузетништва.
Представљамо вам најмлађу жену пилота у Србији, Николину
Адамов из Аеро-клуба „Кикинда“. Седамнаестогодишња ученица
Ваздухопловне академије у Београду недавно је постала поносна
власница међународне дозволе приватног пилота авиона и тако,
као једна од најмлађих, ушла у свет спортских пилота. Каже да је
заљубљена у небеско плаветнило, као и да је то један од најлепших
и најизазовнијих позива на свету.
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Филијала Крушевац Националне службе за запошљавање

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
У РАСИНСКОМ ОКРУГУ

Ф

илијала Крушевац покрива Расински округ, коме припадају општине Александровац, Брус, Варварин, Трстеник, Ћићевац и град Крушевац као економски, административни, културни и образовни центар округа. На
крају октобра ове године евидентирано је 21.866 незапослених,
а у истом месецу се на евиденцију пријавило 1.248 лица, од којих
280 први пут траже запослење.
„У односу на исти период 2017. године, када су на евиденцији
била 24.323 лица, број незапослених је смањен за 2.457. У свим
општинама бележи се тренд смањења незапослености, а најизраженији је у Крушевцу, где је незапосленост за годину дана смањена
за 2.000 људи. Последњег дана октобра регистровано је 11.877 незапослених, што је најмањи број у последњих 18 година“, истакла је
Сузана Младеновић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању у крушевачкој филијали НСЗ.

Интересовање незапослених
и послодаваца за расписане јавне позиве
У Филијали Крушевац већ годинама влада велико интересовање за све мере активне политике запошљавања. „Приводи
се крају закључивање уговора, а за програм самозапошљавања
квота је повећана са 84 на 125 лица. Послодавци су највише заинтересовани за програм стручне праксе, па су поднети захтеви
за 362 људи, а у складу са квотом одобрено је оспособљавање 176
лица“, објашњава наша саговорница и додаје да се по програму
отварања нових радних места до краја године очекује запошљавање 99 људи, од којих 7 са инвалидитетом.
„За програм стицања практичних знања ове године је филијала дуплирала првобитну квоту и до сада је закључено 119
уговора“, каже Сузана и додаје да су у програм спровођења јавних радова укључена 172 лица, од којих 63 са инвалидитетом.

Сарадња са послодавцима и незапосленима
Филијала свакодневно информише послодавце и незапослене о отвореним радним местима. „Током целе године послодавци
су тражили раднике за посао возача Ц и Е категорије, вариоце,
куваре, конобаре и помоћне раднике. План је да саветници током ове године реализују више од 800 обилазака послодаваца, а
резултат досадашњих активности је 66 пријава за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

296 људи, а у октобру је захваљујући томе запослено 727 људи“,
каже наша саговорница.

Сајмови запошљавања
„Добра сарадња са послодавцима огледа се и у њиховом
учешћу на сајмовима запошљавања. На пролећном сајму ове године око 40 послодаваца понудило је 500 радних места. У периоду од 6 месеци након сајма запослило се 530 људи“, каже Сузана
Младеновић. На последњем сајму у октобру учествовала су 34
послодавца, са понудом од 217 послова.

Сарадња са локалним самоуправама
Град Крушевац је 2010. године донео Локални акциони план
запошљавања, када је и почело суфинансирање програма и мера
активне политике запошљавања. Од тада је сарадња све боља и
издвајају се све већа средства за ту намену.
„У томе предњачи Град Крушевац, који је ове године издвојио
22 милиона динара за спровођење пет програма: за самозапошљавање је издвојено више од 16 милиона, чиме ће се омогућити
отварање 90 нових привредних субјеката, за субвенције послодавцима око 12 милиона и биће запослено око 80 теже запошљивих
лица, 50 лица је ангажовано на јавним радовима, а 12 људи ће се
запослити кроз програм стицања практичних знања. Поред тога,
Град је издвојио и милион динара за спровођење програма стручне праксе кроз техничку подршку НСЗ“, истакла је Сузана.
И остале општине Расинског округа у сарадњи са Националном службом спроводе успешно програме активне политике запошљавања, а сарадња се огледа и кроз учешће представника
НСЗ у локалним саветима и комисијама.

Планови
„Највећи део активности по Споразуму о учинку смо већ реализовали. У плану је наставак тих активности и припреме за наредни период, као што су обиласци послодаваца, како бисмо чули
њихове намере у погледу запошљавања, а затим томе прилагодили
активности филијале. Наша пажња биће усмерена на даљу добру
сарадњу са представницима локалних самоуправа“, закључује Сузана Младеновић.
Ана Бацић
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ТЕМА БРОЈА Повезивање студената и компанија

ДА НАЈБОЉИ ОСТАНУ У СРБИЈИ
Са циљем да се најбољи студенти боље повежу са компанијама, потенцијалним
послодавцима, покренут је заједнички пројекат Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и Привредне коморе Србије „Да најбољи остану у Србији“.
Пројекат има за циљ да мотивише најбоље студенте да остану у земљи и граде
каријеру у успешним компанијама које послују у Србији. Очекује се да ће у првој
фази пројекта око 800 дипломаца бити повезано са послодавцима
С обзиром на брзу промену тржишта
рада и све већи број нових занимања и
вештина које послодавци траже, веома је
важно да се студенти припреме за будуће
кораке у каријери. Практична знања која
се стичу на факултету доприносе свакако бољој запошљивости, али и лакшем
прилагођавању на новом радном месту.
Пројекат „Да најбољи остану у Србији“ управо има за циљ повезивање привреде и
образовања, а са циљем да најбољи студенти лакше и брже дођу до посла и буду
мотивисани да раде у својој земљи.
Формирање базе података најбољих
студената је у току и за сада је план да у
бази буде око 800 дипломаца са различитих факултета који су имали највиши
просек и добили највећи број награда током студија. Идеја је да та база послужи
најуспешнијим домаћим компанијама
као добар извор за проналажење и запошљавање младих образованих и стручних људи.
Министар посвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао
је да постоји могућност да се листе прошире и за студенте са нижим просеком,
односно да се на листи нађу сви студенти
који су имали просечну оцену изнад 8,5
на студијама.

Министар просвете Србије Младен
Шарчевић покренуо је иницијативу да
се 23-годишњем Немањи Аксићу из
Бора, који је у року завршио Хемијски и
Електротехнички факултет у Београду с
просечним оценама вишим од девет, а о
чему су медији писали, понуди посао у
Фонду за иновациону делатност.
Немања је један је од ретких у Србији
који са 23 године може да се похвали са
две факултетске дипломе, а ангажован
је и као предавач у „Петници“ на семинару хемије. Истакао је да ово види као
добру прилику да се усавршава и остане у земљи, као и да га највише интересује област биоматеријала.
У Министарству просвете истакли
су да је циљ Министарства и Владе да
млади и талентовани људи остану у Србији да раде и усавршавају се.

Извор: Бета
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Пројекат Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Привредне коморе Србије један
је од начина да најбољи млади људи остану у Србији,
тако што ће након студија наћи посао, а тако и
допринети развоју српске економије и привреде
Такође, у плану је и успостављање јединствене базе привредних субјеката који
траже добре кадрове, а председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж истакао је да се највеће компаније које послују
у нашој земљи веома често обраћају Kомори, тражећи квалитетне кадрове.
„Намера нам је да у сарадњи са
Министарством просвете успоставимо ефикасан систем који ће повезати
послодавце са најбољим студентима и
универзитетима. Желимо да млади уче
од најбољих, да остану у Србији, да се
усавршавају и стичу знање у иностранству, али да се врате у своју земљу“, рекао је Чадеж и додао да је потребно успоставити регистровану апликацију за
праћење и мерење утицаја стечених ква-

лификација на запошљавање и обезбедити већи утицај привреде на образовање.
„Потребно је успостављање јединствене
базе података компанија које траже кадрове и база о кадровима који траже посао“, објаснио је он.
Председник ПКС је указао да се више
од половине дипломираних студената не
бави занимањем за које су стекли образовање, што је глобални тренд, јер систем
образовања не може да испрати брзину
којом се мења економија.
„То морамо заједнички да пратимо,
како би дефинисали боље наставне програме и обезбедили већи утицај привреде на образовање“, оценио је председник
ПКС и додао да ће студенти у успешним, углавном мултинационалним ком-
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У Привредној комори Србије истичу да им се највеће компаније које послују у
нaшој земљи веома често обраћају тражећи квалитетне кадрове. „Потребно је
успостављање јединствене базе података компанија које траже кадрове и база
о кадровима који траже посао“, објаснио је председник ПКС Марко Чадеж. Очекује се
да ће у првој фази пројекта „Да најбољи остану у Србији“ око 800 дипломаца бити
повезано са послодавцима

У Београду је одржана још једна важна конференција која се тиче области
образовања и стицања практичних
вештина. Конференцију „Шесто пролазно време - откључавање реформи“
организовала је Америчка привредна
комора у Србији.
Министар просвете Младен Шарчевић том приликом је оценио да реформе у образовању дају резултате, а као
највеће успехе навео је дигитализацију
школског система и увођење дуалног
образовања.
„Ново радно окружење пред образовање је поставило нове захтеве. Од
образовања се очекује да за релативно
кратко време појединац постане запошљив, да по завршетку образовања
научено стави у функцију и тако унапреди свој положај на тржишту рада“,
објаснио је он и нагласио да је важно
повезивање и умрежавање система образовања са привредом.
„Није довољно да то умрежавање буде
само на нивоу средњошколског образовања, него да тај систем проширимо
и на високошколске установе, пре свега
на високе струковне школе, које наравно имају јаку, активну и јасну сарадњу
са привредом”, навео је министар.

Извор: мпн.гов.рс
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панијама, добити прилику да уче од
најбољих ментора и да сва досадашња и
нова знања преточе у вештине.
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић казао
је да ће Министарство и Привредна комора Србије заједнички препоручивати
компанијама најбоље дипломиране сту-

денте, на основу листа које ће сви факултети у Србији достављати Привредној
комори Србије.
„Овај пројекат је наставак добре сарадње са ПКС, а са основним циљем да
се млади људи задрже у Србији“, рекао
је Шарчевић и најавио да ће ускоро бити
покренут избор савета послодаваца у високошколским установама. Формирање
савета је по речима министра обавезно
по новом Закону о високом образовању.
„У току је формирање савета у високошколским установама и савета послодаваца, који би требало да препоручи
која су занимања привреди потребна
у овом тренутку и у ком броју, односно
које су струке дефицитарне. На основу
тих препорука би високошколске институције требало да образују кадар“, навео
је Шарчевић и додао да ће у сарадњи са
Привредном комором Србије бити спроведено и увођење дуалног образовања
на факултетима и високим школама у
Србији.
Како је истакнуто на конференцији,
очекује се да заједнички пројекат Министарства и ПКС „Да млади остану у
Србији“ допринесе бољој усклађености
високог образовања са циљевима привредног, економског и друштвеног развоја, стварању услова за што квалитетнију едукацију младих на нивоу високог
образовања и стицању функционалног
знања, односно вештина током формалног школовања које су данас тражене на
тржишту рада.
Јелена Бајевић
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Додељено признање „Цвет успеха за жену змаја 2018“

ДОБРО СЕ ДОБРИМ ВРАЋА
Удружење пословних жена у 2018. години обележило је две деценије постојања
и рада. Тим поводом су у Опери и театру „Мадленианум“ 30. октобра додељене
награде „Цвет успеха за жену змаја“ најбољим предузетницама у Србији

С

пецифичност овогодишњег избора
је што се од досадашњих 118 добитница бира само једна категорија „Жена змај над змајевима“, од
чега је у најужи избор ушло 19 „змајица“.
Змај је одувек имао веома високо место у културама и митологијама древних
народа и цивилизација. У Кини је представљао моћ и богатство, у нордијској митологији змајеви су повезани са недаћама,
док су међу Словенима били доброћудни
и симболизовали су патриотизам.
Већ 11 година Удружење пословних
жена Србије (УПЖ) додељује признање
„Цвет успеха за жену змаја“ најбољим
предузетницама у Србији. Награда представља јединствени подстицај пословним
женама које се успешно носе са изазовима
привредног окружења и додатно мотивише жене које су на корак од одлуке да се
отисну у свет предузетништва.
„Наш дугогодишњи посвећени рад
довео је до тога да се женско предузетништво призна као економска категорија,
јер је кроз широк спектар активности Удружења пословних жена Србије постао видљив допринос предузетница привреди
Србије“, рекла је Сања Поповић Пантић,
председница УПЖ и додала да је ово удружење током 20 година постојања реализовало 140 пројеката, едуковало 4.900
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жена, док је 118 жена награђено за свој
рад наградом „Жена змај“.
„Много је жена које заслужују ову
титулу и у последњих 20 година ми смо
одале признање некима од њих. Оне су
промениле много тога у Србији. Пре свега,
разбиле су стереотипе о томе колико жене
могу бити успешне. Сломиле су невидљиве стаклене платформе које су спутавале
границе у лидерству наметнуте у неким
прошлим временима“, поручила је Оливера Поповић, потпредседница УПЖ.
Ове године признање „Цвет успеха
за жену змаја“ додељено је жени која гарантује поузданост и сигурност, Љиљани
Караклајић, власници и директорки предузећа „DExpress“ из Београда. „Брзо, тачно и поуздано у свим ситуацијама, увек са
вером у себе и своје способности“, поручује
„Жена змај над змајевима“.
Министарка задужена за демографију
и популациону политику Славица Ђукић
Дејановић уручила је награду и навела да
је бити пословна жена било где у свету изазов, а да је бити успешна пословна жена у
Србији „змајски изазов“.
Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић рекао је да је
упорност особина која често жене чини
успешнијима од мушкараца у бизнису.
Како каже, жене у Србији су вредне и предузимљиве, али им често недостаје помоћ

и подршка које треба да пронађу у држави
и друштву и додао да Кабинет спроводи
програм за развој женског предузетништва, чији је циљ да пружи женама знање и
вештине за бављење бизнисом, али и важније, да им обезбеди финансијску помоћ
за отварање стартап компанија“, рекао је
он и додао да је од јула ове године додељено 100 милиона динара за развој женског
иновационог предузетништва.
Поред прве награде, која је припала Љиљани Караклајић, друго место додељено је Јасмини Кнежевић, сувласници
и директорки Опште болнице „Бел медик“,
а треће место припало је Гордани Ђурђевић, директорки и сувласници предузећа
„Слово“ д.о.о. из Београда.
Први пут ове године установљено је и
признање „Родно најсензитивнија компанија“, које је додељено компанији „Делта
холдинг“, друго место су поделиле компаније „Икеа Србија“ и „Авон Србија“, а треће
је припало компанији „VIP Mobile“ и Уникредит банци.
Удружење је обележило двадесети
рођендан уз подршку Координационог
тела за родну равноправност, Министарства привреде, Немачке организације за
међународну сарадњу - ГИЗ, Амбасаде
Краљевине Холандије у Србији и Европске банке за обнову и развој.
Катарина Јовичин, Тамара Сарић
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Подршка женском предузетништву

ВЕЛИКЕ ЖЕНЕ МАЛОГ БИЗНИСА
У свету највећи број жена у предузетништво улази како би оствариле своје идеје и
амбиције или подржале супруга у породичном бизнису, док је у Србији главни разлог
који жене наводе егзистенција

О

држан је други панел о женском
предузетништву у оквиру пројекта „Велике жене малог бизниса“.
Главна тема били су извори и
начини финансирања пословања малих
и средњих предузећа и предузетника у
Србији, а током састанка предузетнице
су говориле о тајнама свог успеха, као и
препрекама и изазовима на које су наилазиле. Имали смо прилику да чујемо и
како та област функционише у свету.
Један од највећих проблема за предузетнике и мала и средња предузећа
јесте управо финансирање, а оно што
недостаје су додатни алтернативни извори, што је проблем и у свету, речено је
на скупу у Привредној комори Србије, а
Мила Димитријевић, из компаније „Ernst
& Young“ - Србија, истакла је и да је недавно истраживање „Предузетнички
барометар“ показало да само 25 одсто
жена води компаније у сектору малих
и средњих предузећа. Како каже, статистика показује да жене у већем броју
данас покрећу сопствени бизнис, али
су то углавном мали бизниси везани за
сектор услуга и да је то област коју треба
унапредити. „Због тога је и покренут овај
пројекат, како би се женама дала већа
подршка да уђу у свет предузетништва
или развију пословање постојећих компанија“, истакла је она.
Присутни су били у прилици да чују и
примере добре праксе.
Драгана Јањић, сувласница Винарије
Алексић, истакла је на самом почетку да
су поред ње власници и оснивачи и њене
две сестре и да је због тога ова винарија
препознатљива и по слогану „Женских
руку дело“. Она је подсетила да су ком-

ЕY СВЕТСКИ
ПРЕДУЗЕТНИК ГОДИНЕ
Ревизорско-консултантска компанија
EY (Ernst & Young) седми пут је отворила
конкурс за програм „Предузетник године“, који ће трајати до 15. новембра 2018.
године. Свечано проглашење националног победника биће одржано у фебруару
следеће године, а победник националног
конкурса у Србији ће и овај пут, заједно
са победницима из земаља широм света, конкурисати за признање „ЕY Светски
предузетник године“. Током претходних
година, у програму у Србији учествовало је чак 165 предузетника који стоје испред 150 компанија и заједно запошљавају чак 15 хиљада људи.
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панију основали родитељи, а да оне 2012.
годину сматрају својим почетком.
„Временом се компанија развијала,
па смо на почетку на тржишту годишње
имали 100.000 боца, а данас производимо 450.000 литара. Наша вина су освојила
49 медаља за квалитет на интернационалним такмичењима“, почела је причу
Драгана.
Она је додала да је почетни капитал
обезбеђен из пословања родитеља, али и
да је винарство веома специфичан посао,
јер се уложени новац споро враћа, а и основна сировина – грожђе зависи од временских услова, па постоји и доза неизвесности. „Један од проблема је и то што
све што користимо за производњу, осим
етикета, морамо да увозимо, од опреме,
па до боца и чепова, јер се ништа не производи у Србији“, каже Драгана.
Оливера Андријашевић, из компаније „Ernst & Young“, истакла је да они
дају потпуно равноправну шансу женама да успеју у својим каријерама.
„Пре 30 година смо установили јединствени програм у оквиру којег промоцијом партнерских веза између компаније
и предузетника проглашавамо најбоље
предузетнике света и у коме тренутно

учествује 55 земаља, међу којима је и Србија. Према подацима на светском нивоу,
свега 1/3 предузетништва припада женској иницијативи, док је у Србији то 1/4.
Такође, разлози за улажење жена у бизнис
битно су различити у свету и код нас. У
свету највећи број жена у предузетништво
улази како би оствариле своје идеје и амбиције или подржале супруга у породичном бизнису, док је у Србији главни разлог
који жене наводе егзистенција“, објаснила
је Оливера.
Слободанка Џиновић Којић, шеф
Канцеларије за предузетништво Привредне коморе Србије, истакла је да ће
ПКС наставити да подржава женско
предузетништво и организује бесплатне радионице, да их укључује у бизнис
инкубаторе и повезује их, а у фокусу ће
бити иновативно предузетништво. Она
најављује да ће у новембру бити формирана секција женског предузетништва у
оквиру Привредне коморе Србије.
Организатори пројекта „Велике жене
малог бизниса“ су магазин BIZLIFE и агенција „Life in Harmony“, подржала га је ПКС,
а покровитељ је компанија „Ernst & Young“
Србија.
Јелена Бајевић
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Самит за економско оснаживање жена

ЖЕНСКО ЛИДЕРСТВО
У Београду је одржан други АФА самит женског лидерства, а догађај је
отворен округлим столом који је био посвећен економском оснаживању жена
кроз иновације и технологију, али и питању како ИТ сектор може да допринесе
повећању родне једнакости
„Србија је направила први корак ка
оснаживању жена, а подаци показују
да је више жена које уписују факултете
и високе школе и завршавају започете
студије. Такође, више је жена које познају ИТ технологије, као и оних које су
у тиму склоне томе да одржавају добре
колегијалне односе”, рекла је министарка
задужена за демографску и популациону политику Славица Ђукић Дејановић,
напомињући да је мање жена на лидерским позицијама. Она је истакла да је управо то оно што је потребно женама у 21.
веку, да се оснаже и изазове доживе као
нову могућност.
„Каква је мајка, сестра, супруга,
пријатељ – да буде таква и у послу – лидер“, истиче Ђукић Дејановић.
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић указала је да је
важан процес укључивања жена у боље
плаћена занимања, који је дуготрајан.
Она је рекла да девојке у Србији чине
56% од укупно дипломираних студената,
а када се ради о ИТ сектору, ту их је 26
процената, док је 37 одсто дипломираних инжењерки. Међутим, жене на овим

пословима у просеку остају 10 година и
неопходно је утврдити зашто је то тако.
„Осим што теже напредују, подаци говоре да су у Србији програмерке на истим
позицијама мање плаћене од својих колега
мушкараца“, каже повереница. Она сматра да су ипак главне препреке последица
дугогодишњег функционисања патријархалних образаца у нашем друштву и онога
шта се од жене очекује.
На питање како то поправити, повереница каже да ту нема чаробног штапића, већ да жене треба да узму живот
у своје руке и да не страхују већ да уђу
у нова занимања. „Жене су данас углавном у занимањима која су мање плаћена
и то је углавном сфера услуга социјалне
и здравствене заштите, културе и образовања“, навела је повереница.
Чланица Управног одбора АФА асоцијације Светлана Тешић рекла је да је
мисија те организације да жене буду једнако укључене и позициониране на местима где се доносе одлуке.
„Пошто економија данас значи иновације и технологију, жене морају да буду
оснажене и да буду једнако заступљене у
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економији данашњице и дигиталној економији за будућност“, навела је она.
Током другог дана самита организовани су панели који су окупили утицајне представнике водећих технолошких
компанија. На панел дискусијама говорило се о томе како ИТ сектор може да
допринесе повећању родне једнакости
у радном окружењу али и образовању,
како лидери корпоративног сектора управљају променама и како могу да искористе свој пословни утицај за решавање
важних друштвених питања, а једно од
њих је и родна равноправност.
Посебан панел био је посвећен финансијском сектору, у којем је у порасту
број жена на руководећим позицијама, а
панели посвећени предузетништву бавили су се инвестирањем у технолошке
стартапове и дигитализацијом, док су
од водећих лидера из света фармације и
здравства присутни имали прилику да
чују како ће технолошке иновације трансформисати здравствени систем.
Извор: Танјуг
Фотографије: равноправност.гов.рс

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позив / Администрација и управа
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и
чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-0200095/2018-24, од 07.05.2018. године коју је донео министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-6/2018 од
18.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА БАЧ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМ
У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору на територији општине Бач, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање - Испостава Бач (у
даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12
месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања
- старији од 50 година који имају статус вишка запослених
- Роми
- особе са инвалидитетом
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- дугорочно незапослени
- жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према
месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом
Владе Републике Србије, и износи: 200.000,00 динара по
лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом,
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе
до 30 година старости који су имали/имају статус детета без
родитељског старања и жртве породичног насиља, у трећој
групи ЈЛС.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Испостави Бач, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе - Испостави Бач или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови
учешћа, потребна документација за подношење захтева,
критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као
и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је
на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити
субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби за запошљавање - Испостави Бач, на сајту www.nsz.gov.rs или на
сајту Општине Бач: www.bac.rs.
Јавни позив је отворен од 13.11.2018. године, тј. од
дана објављивања на сајту НСЗ и сајту Општине Бач, а
захтеви са бизнис планом се могу поднети најкасније
до 20.11.2018. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Београд, Немањина 22-26.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за стручно-оперативне
послове у области социјалног дијалога
и колективног преговарања, звање
саветник

Одељење за послове у области социјалног
дијалога, колективног преговарања и зарада,
Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање три године, познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду у делу оснивања
и регистрације синдиката и удружења послодаваца,
утврђивања репрезентативности синдиката и удружења
послодаваца, закључивања и регистрације колективних
уговора, Закона о социјално економском савету, Закона
о општем управном поступку, Правилника о регистрацији
колективних уговора, Правилника о упису синдиката у
регистар, Правилника о упису удружења послодаваца у
регистар, Правилника о упису локалних савета у Регистар - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд

2. Радно место за управне и стручнооперативне послове у области рада,
звање саветник

Одсек за нормативне и студијско-аналитичке
послове у области рада, Сектор за рад и
запошљавање
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање три године, познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих
тестова; познавање прописа у области радних односа
и других облика рада, волонтирања, спречавања злостављања на раду, упућивања запослених на привремени рад у иностранство, прописа којим се уређује управни
поступак - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
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3. Радно место за политике
запошљавања и праћење европске
стратегије запошљавања, звање
самостални саветник

Одсек за активну политику запошљавања,
Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, Националне стратегије за запошљавање
за период 2011-2020. године, Националног акционог плана
запошљавања за 2018. годину, „ЕВРОПА 2020” Стратегија
паметног, одрживог и инклузивног раста - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
знање енглеског језика - усмено, вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд

4. Радно место за прикупљање
замолница и докумената за пружање
међународне правне помоћи у области
породично-правне заштите, звање
млађи саветник
Одељење за управне и надзорне послове у
области социјалне и породичне заштите и
финансијске подршке породици са децом и
студијско-аналитичке послове усвојења и
хранитељства, Сектор за бригу о породици и
социјалну заштиту
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Породичног закона и Закона о државној управи
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникаци и процена мотивације за
рад - усмено.
Место рада: Београд

5. Радно место за стручно-аналитичке
послове, звање саветник

Одсек за финансијско управљање и
контролу, Сектор за финансијско управљање,
рачуноводство и контролинг
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање три године, знање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском
рачуноводству - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
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6. Радно место за спровођење и
праћење спровођења пројеката, звање
самостални саветник

9. Радно место за подршку пословима
протокола, звање млађи саветник приправник

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање пет година, знање енглеског
језика, знање рада на рачунару.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика,
познавање рада на рачунару.

Сектор за међународну сарадњу, европске
интеграције и пројекте
1 извршилац

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих
тестова; познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније
Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) и Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године,
познавање одредаба Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране
(ССП) - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд

7. Радно место за подршку спровођења
и праћења спровођења пројеката,
звање млађи саветник - приправник
Сектор за међународну сарадњу, европске
интеграције и пројекте
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
знање енглеског језика - усмено; вештина комуникације усмено.
Место рада: Београд

8. Радно место за подршку пословима
за односе са јавношћу, звање млађи
саветник - приправник
Група за односе са јавношћу и послове
протокола
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика,
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
знање енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд
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Група за односе са јавношћу и послове
протокола
1 извршилац

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; знање
енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд

10. Радно место инспектор рада, звање
саветник

II Одељење инспекције рада у Граду Београду
- Инспекторат за рад
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља
на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд

11. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одељење инспекције рада Панчево Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља
на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено
Место рада: Пачево

12. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одељење инспекције рада Нови Сад Инспекторат за рад
3 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, при-

родно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља
на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Сад

13. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одељење инспекције рада Сремска
Митровица - Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља
на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Сремска Митровица

14. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одељење инспекције рада Краљево Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља
на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Краљево

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

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
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У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на
рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Секретаријат Министарства, Одељење за управљање кадровима, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел. 011/3616-262, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству уз коју треба назначити радно место за које
се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство). За
радна места под редним бројем: 7, 8, 9 и 15 уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички
фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандидати који
у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидскоо
осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је
да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте
из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем
периоду су стекли радни стаж.
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 код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: *Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице
које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у
статусу приправника може засновати и са лицем које је код
другог послодавца било у радном односу краће од времена
утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који
је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у
радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима
са високим образовањем траје једну годину; да приправник
заснива радни однос на одређено време, после спроведеног
јавног конкурса.
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. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
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чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: За радна места под редним
бројем: 7, 8, 9 и 15 радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину, док се за остала радна места радни
однос заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, обавиће
у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Београд, Теразије 41, трећи спрат, почев од 3. децембра
2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражена документа.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, којим је прописано да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на
стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати
са положеним државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.
minrzs.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за правне послове,
звање саветник

Одељење за правне и опште послове и јавне
набавке
1 извршилац
Опис послова: врши стручну обраду и вођење предмета у споровима Дирекције и другим управним предметима; врши обраду предмета у реализацији уписа заложних
права у корист Дирекције и предузима мере ради заштите
права и имовинских интереса Дирекције; врши послове
везане за стручну оцену и обраду предмета у реализацији
уписа својинских права на непокретностима у корист Дирекције; обављања правне послове везане за право располагања односно коришћења покретне и непокретне имовине
Дирекције; учествује у припреми потребне документације
за покретање судских спорова, обрађује тужбе, стечајне
пријаве, предлоге за извршења и друге поднеске у судским
споровима Дирекције; учествује у пословима припреме јавних набавки; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит;
најмање три године радног искуства у струци; познавање
једног светског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о робним резервама - писмено - тест и усмено; знање рада
на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
познавање једног светског језика увидом у сертификат или
други доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.

2. Радно место за подршку стручним
пословима, звање млађи саветник приправник

Одељење за пољопривредне и прехрамбене
производе - Одсек за прехрамбене и
непрехрамбене производе Нови Сад
1 извршилац
Опис послова: припрема податкe за израду годишњих
програма образовања робних резерви прехрамбених производа; припрема, обрађује реализацију куповине, продаје,
чувања, размештаја и позајмица прехрамбених производа;
врши непосредну контролу стања роба у сарадњи са инспекцијским службама; израђује податке у вези контроле стања
и чувања робних резерви; припрема, обрађује и контролише
спровођење уговорних обавеза; врши израду рачуна, књижних писама и обраду примљених рачуна; врши припрему
и издавање налога за пријем и отпрему робе; учествује у
припреми документације за утужења; припрема и обрађује
документацију за књижење; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету;
завршен приправнички стаж или најмање пет година радног
стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова;
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом
на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Републичка
дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска
8а, 11000 Београд, са назнаком за радно место под редним
бројем 1. „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места” и за радно место број 2 „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места - приправник”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Ивона Дупало, тел. 011/3349-842, 069/8249-234, од 10.00 до 13.00
часова.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
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Администрација и управа
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); сертификат или други доказ о
познавању једног светског језика (оверена фотокопија индекса). За радно место под редним бројем: 2. уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички
фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандидати који
у уверењу Републичког фонда за пензијског и инвалидског
осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је
да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте
из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем
периоду су стекли радни стаж.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Републичкe дирекцијe за робне резерве: www.rdrr.gov.rs,
у делу „Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: За радно место под редним
бројем 1. радни однос се заснива на неодређено време, док
се за радно место под редним бројем 2. радни однос заснива
на одређено време и траје једну годину. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни
поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, источно крило, почев од 28. новембра 2018. године, а ради
провере вештина аналитичког резовановања и логичког
закључивања и организационих способности. За кандидате
који успешно заврше проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања
и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће
спроведена у просторијама Републичкe дирекцијe за робне
резерве, Београд, Дечанска 8а, шести спрат, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и
адресе) које наведу у својим пријавама.

Бесплатна публикација о запошљавању

Напомене: *Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице
које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у
статусу приправника може засновати и са лицем које је код
другог послодавца било у радном односу краће од времена
утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који
је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у
радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима
са високим образовањем траје једну годину; да приправник
заснива радни однос на одређено време, после спроведеног
јавног конкурса.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9. Закона о државним
службеницима, којим је прописано да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на
стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати
са положеним државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Републичкe
дирекцијe за робне резерве: www.rdrr.gov.rs, на веб-страници
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
На основу чланa 47, члана 48, члана 54 и члана 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.
79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр, 64/2007, 67/2007 испр, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), члана 15 став
2, члана 17 став 3, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“ број 41/2007 и
109/2009), Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду I Су бр. 9/15-1
од 22.12.2015. године, измењеног Правилником о изменама
и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су I - 9
1/2017 од 22.08.2017. године и Су I - 9 1/2018 од 08.02.2018.
године, као и Закључка Комисије Владе Републике Србије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 1128945/2018 од 21.09.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА
У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
Орган у коме се радно место попуњава: Виши суд у
Београду, Београд, Савска 17а, са привременим седиштем у
Катанићевој улици 15.
Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник
- виши судијски сарадник, звање:
самостални саветник
6 извршилаца

Опис послова радног места: помаже судији у раду; проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима; израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање; врши самостално или под
надзором и по упутствима судије друге стручне послове и
друге послове по налогу председника суда или судије.

Услови за рад на радном месту: завршен правни факултет, односно стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит;
најмање две године радног искуства у правној струци после
положеног правосудног испита.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку и начин њихове
провере: познавање прописа којима се уређује организација и рад судова, познавање материјалних и процесних
закона који се примењују у поступцима пред Вишим судом
у Београду - провераваће се усмено, на основу обављеног
разговора са кандидатима; вештина комуникације, логичког
и аналитичког резоновања и елоквенције - провераваће се
усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима.
Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се
оцењују у изборном поступку потребних за обављање послова на радном месту које се попуњава, Конкурсна комисија
извршиће и увидом у податке из пријаве на конкурс и доказе
приложене уз пријаву.

2. Радно место судијски помоћник судијски сарадник, звање: саветник
4 извршиоца

Опис послова радног места: помаже судији у раду; проучава правна питања у вези са радом судија у једноставнијим
предметима; израђује нацрте једноставнијих судских одлука
и припрема правне ставове за публиковање; врши под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге
послове по налогу председника суда или судије.
Услови за рад на радном месту: завршен правни факултет, односно стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким
студијама на факултету; положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку и начин њихове
провере: познавање прописа којима се уређује организација и рад судова, познавање материјалних и процесних
закона који се примењују у поступцима пред Вишим судом
у Београду - провераваће се усмено, на основу обављеног
разговора са кандидатима; вештина комуникације, логичког
и аналитичког резоновања и елоквенције - провераваће се
усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима.
Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се
оцењују у изборном поступку потребних за обављање послова на радном месту које се попуњава, Конкурсна комисија
извршиће и увидом у податке из пријаве на конкурс и доказе
приложене уз пријаву.

3. Радно место записничар, звање:
референт
3 извршиоца

Опис послова радног места: по годишњем распореду
послова обавља све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је распоређен; као записничар за време суђења куца записнике, транскриптује аудио-записе главног претреса и све остале диктате по налогу судије;
сређује списе сходно одредбама Судског пословника и обавља
потребне техничке послове у вези са суђењем; поступа по
наредбама са записника; саставља извештаје са расправа и
претреса ради доставе писарници; води рачуна о уредности
списа и води попис списа; по налогу руководиоца дактилобироа обавља и послове записничара у дактилобироу; стара се о
чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала, обавља и
друге послове по налогу судије и руководиоца дактилобироа,
односно по његовим општим упутствима.
Услови за рад на радном месту: трећи или четврти степен стручне спреме, друштвеног, природног или техничког
смера; најмање две године радног искуства у струци; положен испит за дактилографа Iа или Iб класе; познавање рада
на рачунару; положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање одредби Судског пословника које
се односе на рад записничара - провераваће се усмено, на
основу обављеног разговора са кандидатима; познавање
рада на рачунару - провераваће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичним радом на рачунару;
вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања
и елоквенције - провераваће се усмено, на основу обавље-
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ног разговора са кандидатима. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се оцењују у изборном поступку
потребних за обављање послова на радном месту које се
попуњава, Конкурсна комисија извршиће и увидом у податке
из пријаве на конкурс и доказе приложене уз пријаву.
Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учесник поступка има општу здравствену способност; да учеснику
конкурса није раније престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат, уз пријаву на конкурс и наведене
доказе, достави попуњен Образац - Изјаву којом се опредељује за једну од могућности - да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да кандидат то
учини сам, како би орган могао даље да поступа. Изјава мора
бити својеручно потписана.
Образац - Изјава може се преузети на интернет презентацији
Вишег суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу (https://www.bg.vi.sud.rs/).

оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци - издато од надлежне полицијске управе, оверену изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу
да кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега.

Место рада за сва радна места: Београд, Катанићева
улица 15 и Тимочка улица 29.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Виши суд у Београду, 11000 Београд, Катанићева 15, са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног места (навести радно место за које се подноси пријава)“.

Рок за подношење пријава на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Остојић, сарадник за кадровске послове и административно техничке послове Вишег суда у Београду, контакт
телефон 011/635-4609.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон и имејл адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу бити наведени
и подаци о евентуалном стручном усавршавању и посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно
потписана.

Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеним радним
местима, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће се спровести у просторијама Вишег
суда у Београду, у Катанићевој улици 15. Кандидати ће о
датуму и времену бити обавештени телефоном или на други
погодан начин.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство (потврде, решења, уговори и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); фотокопија радне
књижице издате закључно са 31.12.2015. године (уколико
је кандидат поседује); уверење о положеном правосудном
испиту (за радно место под број 1. и 2); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (за радно место под бројем 3); доказ - потврду, уверење о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе
(за радно место под бројем 3); сертификат или други доказ
о познавању рада на рачунару (за радно место под бројем
3); уверење о општој здравственој способности за рад; доказ
- потврда, решење да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужност из
радног односа издата од стране државних органа у којима је
учесник јавног конкурса био у радном односу; уверење да
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци); Образац
1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. Обавештавају
се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Сви појмови који су у овом
огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају
природни мушки и женски род лица на које се односе.

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.

34240 Кнић
тел. 034/510-132

37000 Крушевац, Петра Кочића бб
тел. 037/3501-134

Руководилац Одељења за финансије
и буџет

на мандатни период од 4 године

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Фотокопија
радне књижице не мора бити оверена.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.
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 (члан 103 став 3).
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту,
уверење о положеном државном стручном испиту и уверење
да кандидат није осуђиван.
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам,
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
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Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту,
о месту, датуму и времену провере стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће обавештени на контакте (бројеве телефона и електронске поште)
које наведу у својим пријавама.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Стеван Луковић, телефон: 034/510-132.
НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника биће одбачене. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Општине Кнић. Овај оглас објављује се
на веб-страници Општине Кнић, www.knic.rs.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег
суда у Београду https://www.bg.vi.sud.rs/, на порталу е-управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на огласној табли, интернет страници
и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа
Општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком „Конкурсној комисији за попуњавање радног места”.

К РА Г У Ј Е В А Ц

КРУШЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ

ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

у звању самосталног саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима
државне управе.
Радно искуство: 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
буџетском систему, Закона о рачуноводству и ревизји, Уредбе о буџетском рачуноводсву - усмено; познавање рада на
рачунару (Word, Excel) - практична провера (рад на рачунару); вештина комуникације - усмено.
Услови за запослење: држављанство Републике Србије;
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није
правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном стручном испиту за рад у државним органима,

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања.

Директор

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има најмање
високо образовање стечено на студијама у обиму од најмање
240ЕСПБ бодова односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године из области просвете, социјалне и
здравствене заштите, најмање пет године радног искуства у
струци, знање рада на рачунару, знање једног страног језика, организационо-стручна способност у реализацији програма из социјалне заштите. Уз пријаву са потпуном радном и
личном биографијом на конкурс, кандидат треба да достави
следећу документацију: уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија), уверење из суда да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични
поступак, као и уверење из МУП-а да кандидат није осуђиван, оригинал или оверена фотокопија дипломе (доказ о
стручној спреми), доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или други доказ), сертификат о стеченом знању
рада на рачунару, програм рада и развоја Установе „Центар
за особе са инвалидитетом” Крушевац за мандатни период
од четири године, лекарско уверење о психичкој и физичкој
способности за рад доставља се након што кандидат буде
изабран на конкурсу и именован а пре заснивања радног
односа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријава са конкурсном документацијом
доставља се Управном одбору Центра за особе са инвалидитетом - Крушевац, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”, у поступку избора и достављање
предлога за именовање директора. Управни одбор Установе дужан је да у року од 15 дана од дана завршетка јавног
конкурса изврши избор кандидата и предлог са мишљењем
достави оснивачу - Скупштини града Крушевца. Управни
одбор ће писаним путем обавестити све учеснике конкурса о
одлуци о именовању директора Установе у року од 8 дана од

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

Администрација и управа / Трговина и услуге
дана доношења одлуке. Пријаве на конкурс, са документацијом, послати на адресу: Центар за особе са инвалидитетом
- Крушевац, Петра Кочића бб, 37000 Крушевац, са назнаком
„За конкурс - не отварати”.

ЛЕСКОВАЦ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

16000 Лесковац, Др Раде Свилара 25

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да
испуњава и услове прописане чланом 36 Закона о култури
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2008, 13/2016, 30/2016 - исправка),
чланом 26 и 27 Статута Историјског архива Лесковац број
1250 од 12.12.2016. године и чланом 18 Правилника и организацији и систематизацији послова у Историјском архиву
Лесковац бр. 362 од 14.03.2018 и то: високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005 године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање
пет година радног искуства у струци; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да
није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за
обављање дужности директора; познавање једног светског
језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење-потврда рефернтне акредитоване установе); познавање рада на рачунару (потврда о положеном испиту на
студијама или уверење - потврда референтне акредитоване
установе); познавање рада на рачунару (потврда о положеном испиту на студијама или уверење-потврда референтне
акредитоване установе или провером знања); општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу
следеће доказе: предлог програма рада и развоја установе
за период од четири године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); доказ о радном
искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити
на којим пословима и с којом стучном спремом је стечено
радно искуство (оверена фотокопија); биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
уверење, не старије од 6 месеци, да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела за која се гони по службеној дужности (оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није
правоснажно осуђиван (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте (оверена фотокопија); доказ о познавању једног светског језика
(оверена фотокопија); доказ о познавању рада на рачунару (оверена фотокопија); лекарско уверење не старије од
6 месеци. Рок за подношење пријаве је петнаест дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији РС и на сајту Историјског архива Лесковац.
Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће
ценити следеће чињенице; да кандидат познаје пословање
установа културе; квалитет предложеног програма рада и
развоја Установе, из поднете конкурсне документације. Кандидати по конкурсу дужни су да пријаве са потребном документацијом доставе препорученом пошиљком или лично на
адресу наведену у наслову конкурса, са назнаком „Пријава
на конкурс - Управном одбору”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
“БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ”

14210 Уб, Краља Петра I Ослободиоца 29
тел. 014/411-663

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове: да има високу стручну спрему, да има најмање
пет година радног искуства на пословима културе, образовања и информисања. Приликом пријаве на јавни конкурс,
кандидати подносе: биографију, предлог програма рада и
развоја библиотеке, оверену копију дипломе или уверења о
стручној спреми, доказ о радном искуству - оверену копију
радне књижице, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију
личне карте, уверење надлежног суда о некажњавању,
односно да против кандидата није покренута истрага нити

Бесплатна публикација о запошљавању

да је подигнута оптужница. Рок за подношење пријава је 10
дана од дана објављивања. Пријава на конкурс са доказима
подноси се препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу. Управни одбор библиотеке ће обавити разговор
са кандидатима који испуњавају услове конкурса и у року од
30 дана од завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата, а предлог ће доставити оснивачу.

ВРШАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „8. МАЈ“
26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове. Општи услови: да је кандидат држављанин РС,
да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривична дела и да се против њега не води истрага. Посебни
услови предвиђени Законом о социјалној заштити и Статутом
Центра: 1. да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник, 2. да има најмање 5 година
радног искуства у струци, 3. да поседује организаторске способности. Кандидат уз прописану конкурсну документацију,
подноси програм рада за мандатни период за који се врши
избор. Именовање се врши на период од 4 године. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
кратку биографију, уверење о држављанству и фотокопију
ЛК, уверење суда да кандидат није осуђиван за кривична
дела и да се против њега не води истрага, односно да није
подигнута оптужница, као и уверење МУП-а да није кажњаван, диплому или уверење о стеченом звању, потврду о
радном искуству, програм рада. Лекарско уверење којим се
доказује општа здравствена способност доставља кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре потписивања уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са потребном документацијом, којом
се доказује испуњеност општих и посебних услова конкурса
(оригинали или оверене фотокопије) слати на горенаведену
адресу.

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

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Словенији
Послодавац: „Шкерјанчек“ д.о.о., Љубљана, Република Словенија

Инсталатер инсталација водовода и
централног грејања

место рада: Љубљана - Република Словенија,
а понекад Република Хрватска, на неодређено
време, са пробним радом од три месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: могу да конкуришу лица са завршеном основном школом, а која имају испит или лиценцу за инсталатера инсталација водовода и централног грејања (стручњак
на подручју инсталација водовода и централног грејања).
Такође, могу да конкуришу лица са завршеном средњом
школом за инсталатера инсталација водовода и централног грејања; уколико лица имају завршену основну школу
потребна је лиценца за инсталатера инсталација водовода и
централног грејања; потребно је да лица имају радно искуство у трајању од 12 месеци на траженим пословима и да су
самостална у раду.
Остали услови рада: трошкове превоза од Републике
Србије до Републике Словеније сноси запослени; минимална месечна висина нето зараде (ако месец има 20 радних
дана) износи 1078 евра (на основу свог учинка, сваки радник може достићи 1478 евра); послодавац плаћа исхрану,
доручак дневно 6,12 евра и исплаћује се заједно са зарадом
на рачун запосленог (ако месец има 20 радних дана, трошкови за исхрану коју плаћа послодавац износе 122,4 евра);
трошкове приликом регулисања радне дозволе и визе сноси

послодавац, а све трошкове у вези са припремом документације за регулисање радне дозволе и визе сноси запослени;
запослени плаћа здравствено осигурање за 60 дана, како би
у том периоду послодавац могао да регулише радну дозволу
и визу; запослени је социјално осигуран од првог дана запослења; послодавац може обезбедити смештај за запослене,
а трошкове сноси запослени у износу од 200 евра месечно.
Запослени може и сам да пронађе смештај.
Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас формату, фотокопија дипломе - завршене средње школе
за инсталатера инсталација водовода и централног грејања
или фотокопија лиценце за инсталатера инсталација водовода и централног грејања, уколико лице има основно образовање.
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: инсталатер инсталација водовода и
централног грејања - ШКЕРЈАНЧЕК ДОО, Љубљана, Република Словенија“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у
Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс:
инсталатер инсталација водовода и централног грејања ШКЕРЈАНЧЕК ДОО, Љубљана, Република Словенија“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 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. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или
мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 30.11.2018. године.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ
Београд, Мајке Јевросиме 40
тел. 063/235-036

Адвокатски приправник - волонтер
УСЛОВИ: дипломирани правник за обављање волонтерског
стажа у адвокатској канцеларији, знање рада на рачунару у
MS office пакету. Кандидати се могу пријавити достављањем
радне биографије на e-mail адресу: nekretninecg@gmail.com,
контакт особа: Коста Д. Лазић.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
14.11.2018. | Број 803 |

15
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ФЦЦ „ВРБАК“ ДОО ЛАПОВО

ТРГОВИНСКА РАДЊА „ВАДРАНО“

Механичар - ауто-електричар

2 извршиоца

34220 Лапово, Ратника Солунског фронта бб
тел. 034/850-350, 060/817-11-48
e-mail: vladimir.mihajlovic@fcc-group.rs
привремени и повремени послови са
могућношћу закључења уговора о раду
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничког усмерења, радно искуство минимум 12 месеци; возачка дозвола
Б категорије, пожељно и Ц категорије. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, дужина радног времена 40 сати
недељно. Рад на одржавању електричних компоненти радних машина, опреме и возила. Трајање конкурса:15 дана.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на наведени број телефона.
Лице за контакт Милан Миленковић.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОЗБ
„СКАДАРЛИЈА“ ДОО
Београд, Македонска 22/III спрат
(у Дому омладине)

Хигијеничари/хигијеничарке

привремено-повремени послови, место рада:
Београд - Вождовац и Нови Београд
10 извршилаца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство. Кандидати се могу директно обратити послодавцу
у просторијама ОЗБ „Скадарлија“ д.о.о., на адреси: Македонска 22 (трећи спрат), радним данима од 7.30 до 15.30.
Трајање конкурса: до попуне.

SOULFOOD DOO
Београд, Зрењанински пут 84/32
тел. 060/3042-168
e-mail: marina.dodic@soulfood.co.rs

Продавац

на одређено време до 6 месеци
15 извршилаца
Место рада: Београд - општине: Палилула, Нови Београд,
Вождовац, Врачар и Звездара
Опис посла: продавац на пословима продаје и излагања прехрамбене робе и пића.
УСЛОВИ: основна школа, ПК и средња школа (ниво, образовни профил/звање, смер); без обзира на радно искуство
(радници са искуством на овим пословима имају приоритет);
основна знања о раду на рачунару. Рад у сменама. Кандидати могу да се јаве путем телефона, сваког радног дана од 14
до 15 часова, ради договора о директном разговору у објекту
послодавца, Кумодрашка 253, Вождовац. Особа за контакт:
Марина Додић. Трајање конкурса: 30.11.2018.

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

Сменовођа

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња или виша стручна према, машинске,
хемијске или прехрамбене струке, познавање рада на рачунару и пожељно радно искуство на траженим пословима. Кандидати своје пријаве могу слати у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса, на e-mail адресу: sinisa.arsic@min.rs.

СТР „БАЈА”
Београд, Миријевски венац 62а

11000 Београд, Влајковићева 11
тел. 069/1369-369

Продавац

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему и најмање 6 месеци радног искуства. Кандидати могу да се јаве на
контакт телефон послодавца. Конкурс траје до 05.12.2018.
године.

11070 Нови Београд, Зарија Вујошевића 80
тел. 011/311-27-98

Пословођа

Пекар

50 извршилаца
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању,
пожељно радно искуство на сличним пословима, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: office@demetrarb.
com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

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.

100 извршилаца

„БАГЕТ“ ДОО

„MONA“ HOTEL MANAGEMENT DOO

11000 Београд, Мите Ружића 17
тел. 011/2863-311

Помоћни радник за прављење филова
5 извршилаца

УСЛОВИ: потребни помоћни радници за прављење филова.

СЗТУР КЛАНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА
„ПЕТРОВИЋ“
15307 Лешница, 26. септембра бб
тел. 060/6896-130
e-mail: klanicapetrovic@gmail.com

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар

Месар - кланичар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар, без обзира на
радно искуство; обезбеђени првоз, исхрана и смештај. Кандидати се могу јављати на контакт телефон: 060/689-6130
или на имејл: klanicapetrovic@gmail.com.

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

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6 месеци.

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

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.

Шеф производње
10 извршилаца

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

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.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM ДОО

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

www.nsz.gov.rs

Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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.

| Број 803 | 14.11.2018.

100 извршилаца

Радник за печење готових производа

УСЛОВИ: Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/201114, контакт особа је Драган Димић. Рок за пријављивање
на конкурс је 30 радних дана.
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Продавац у пекари

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

Продавац мешовите робе

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Припремач пице

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО

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

2 извршиоца

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО

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

Столар

на одређено време
2 извршиоца
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.

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

Трговина и услуге

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“
DOO

даји лицем у лице и комерцијали. Кандидати се могу јавити
на телефон: 060/100-6468 и достављање радних биографија
на e-mail: d.krstic@wiener.co.rs и j.faragovic@wiener.co.rs. Рок
за пријављивање на оглас, односно конкурс је 25.11.2018.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

Касир

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„MAXY STYLE“

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883
за рад у Суботици
10 извршилаца

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

Конобар

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

Кувар

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

18000 Ниш, Божидарчева 20

Мушки фризер
УСЛОВИ: мушки фризер. Телефон за контакт: 060/480-9629.

„АКТИВА 2001“ ДОО

Агент продаје

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, радно искуство 36 месеци, основе рада на рачунару. Кандидати се могу јављати лично на горенаведену адресу. Биографије слати на горенаведену e-mail адресу. Рок за пријаву је
20.11.2018. године.

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме; искуство у подручју
активне продаје; изражене преговарачке способности, упорност, систематичност, самоиницијативност, знање рада на
рачунару; предност имају особе са искуством у продаји.

MEDIX TECHNOLOGIE DOO

на одређено време од 6 месеци, са местом
рада у Ужицу

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе на горенаведени имејл или да контактирају послодавца путем телефона или да се лично јаве на адресу послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова. Особа за контакт: Бојана Николић.

WIENER STADTISCHE
OSIGURANJE ADO BEOGRAD

36000 Краљево, Цара Лазара 69 1-4
тел. 060/1006-468

Заступник за продају животног
осигурања
пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било којег смера, пожељно економског смера. Рад је полутеренски, рад и у експозитури и на терену, продаја осигурања лицем у лице, директна
продаја. Посебна знања и вештине: комуникативност, лепо
понашање, упорност, истрајност, организованост, продајне
вештине, преговарање, продаја осигурања. Пожељна возачка дозвола Б категорије, обавезно основно познавање рада
на рачунару. Пожељно је искуство у продаји осигурања, про-

Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

Књиговођа

пробни рад 3 месеца

Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs
tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне спреме),
инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани машински инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1
степен стручне спреме), без обзира на смер, са радним искуством у ауто-индустрији; машински инжењер (VI/1 степен
стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер инжењер
машинства (VII/1 степен стручне спреме) за моторна возила или возила са унутрашњим сагоревањем; радно искуство
36 месеци; рад на рачунару (Word, Excel, Access, Internet);
знање енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола
Б категорије.

Call center agent
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме; знање рада на рачунару; без обзира на радно искуство; одличне комуникационе способности; упорност, љубазност и ефикасност у раду;
одговорност и систематичност.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ ДОО

пробни рад 1 месец

ИНФО СТАР
11000 Београд, Никшићка 11
тел. 011/4089-211

24000 Суботица, Партизанска 14/4
e-mail. aktivagm@gmail.com

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

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења

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.

Асистент комерцијалисте

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на
образовни профил, завршена основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Телефон 066/470270, Марко Станимировић, e-mail: medxtechnologie@gmail.
com. Конкурс је отворен до попуне.

ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ
Продавац

у малопродајном објекту у Сечњу
УСЛОВИ: У обзир долазе и лица у I степену, уколико имају
радно искуство на радном месту продавца. Контакт телефон
064/474-5045.

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

Пројект менаџер

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца
Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца;
директно комуницира са купцима/добављачима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања радних
налога; проверава и усаглашава комплетност радних налога
са магационерима; шаље извештај о комплетности радних
налога купцу; прави планове производње по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу
и води рачуна о реализацији плана; води евиденцију свих
неусаглашености добијених од стране купаца (рекламације,
примедбе, сугестије); прави извештај о неусаглашености
тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације
добављачима и учествује у решавању рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог потрошног
материјала; евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе;
обрачунава исплате зарада, накнада и осталих личних примања; прави статистичке извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу на раду при обављању послова; води рачуна о заштити животне средине; примењује и води рачуна о
примени докумената, QМС, система управљања квалитетом;
обавља и друге послове по налогу и упутствима непосредног
руководиоца.

6 извршилаца

ОСТАЛО: Кандидати пријаве са биографијом могу да пошаљу
на e-mail: posao@infostar.rs до 30.11.2018. године.

ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ЈУГОСЛАВИЈЕ - У СТЕЧАЈУ
11000 Београд, Краља Милутина 54
тел. 011/2684-076

Собарица

по уговору о привремено-повременим
пословима
2 извршиоца

Помоћни кувар

по уговору о привремено-повременим
пословима
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему и најмање
6 месеци радног искуства. Кандидати могу да се јаве на контакт
телефон послодавца. Конкурс траје до 30.11.2018. године.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Екпозитура Крагујевац
Краља Александра I Карађорђевића
тел. 060/1006-468

Заступник за продају животног
осигурања
на одређено време 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање
(пожељно економска струка); пожељно искуство у продаји
осигурања, продаји лицем у лице и комерцијали; пожељна
возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару;
комуникативност, лепо понашање, истрајност, организованост, продајне вештине, преговарање, продаја осигурања;
рад је полутеренски, рад у експозитури и на терену; предвиђен пробни рад 2 месеца. Заинтересовани кандидати своју
радну биографију могу доставити на имејл-адресе: d.krstic@
wiener.co.rs и j.faragovic@wiener.co.rs или могу позвати на
контакт телефон: 060/100-64-68, најкасније до 25.11.2018.
године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

14.11.2018. | Број 803 |
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДРАГАН ФУНДУК”

22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7
тел. 022/215-22-55
факс: 022/436-518
e-mail: sm.domzdravlja@neobee.net

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред законом прописаних
општих услова, мора да испуњава и следеће посебне услове предвиђене Статутом Дома здравља “Др Драган Фундук”
Пећинци: 1. завршен недицински факултет, VII/2 степен
стручне спреме, положен специјалистички испит, завршена едукација из области здравственог менаџмента; завршен
правни факултет, VII/1 степен стручне спреме, завршена
едукација из области здравственог менаџмента; завршен
економски факултет, VII/1 степен стручне спреме, завршена
едукација из здравственог менаџмента; завршен факултет
за менаџмент, VII/1 степен стручне спреме, завршена едукација из здравственог менаџмента; 2. најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Кандидат
поред пријаве за конкурисање 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 менеџмента, потврду
о потребном радном стажу у области здравствене заштите,
лекарско уверење о општој здравственој способности. Докази о испуњавању услова из конкурса се морају предати у
оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”, званичној интернет страници Министарства здравља и огласној табли Дома здравља “Др Драган Фундук” Пећинци. Рок за подношење пријаве на конкурс
почиње да тече наредног дана од дана објављивања публикацији „Послови”. Одлуку о избору између пријављених
кандидата доноси Управни одбор ДЗ “Др Драган Фундук”
Пећинци, а именује га СО Пећинци у року од 15 дана од дана
достављања предлога УО. Кандидат пријаву на конкурс, са
биографијом и доказима о испуњавању услова, подноси
се на адресу: Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци,
Управном одбору, 22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7, у
затвореној коверти са назнаком „Пријава на јавни конкурс не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви Службе за
прикупљање крви, тестирање, производњу
продуката од крви и дијагностичких
средстава

Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви Службе за
прикупљање крви, тестирање, производњу
продуката од крви и дијагностичких
средстава, на одређено време
Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних
давалаца крви у Заводу и на терену, збрињава нежељене
реакције код давалаца крви, организује и руководи радом
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном
раду екипе, учествује у реализацији програма прикупљања
крви, води прописану здравствену документацију и евиденцију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује са
организаторима акција прикупљања крви и медијима на
терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре, обавља и друге послове из делокруга рада Одељења за давалаштво крви. За свој рад одговара шефу Одељења, начелнику Службе и директору Завода.
УСЛОВИ: 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; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине. Кандидати су дужни да уз пријаву
на оглас доставе следећа документа: пријаву на оглас, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фото-
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копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце, фотокопију извода из матичне књиге рођених,
фотокопију личне карте, кратку биографију (CV), доказ о
радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопију радне књижице и сл. Изабрани кандидати су дужни да
пре закључења уговора о раду доставе оригинале или оверене фотокопије оригинала напред наведених докумената.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама „Послови“. Оглас ће
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за
трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21137 Нови
Сад, са назнаком „За оглас“ или непосредно управи Завода
за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до
14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗА СТАРА И НЕПОКРЕТНА ЛИЦА
„ПЕГАЗ“
11080 Земун, Бачка 21д
тел. 060/0877-042

Медицинска сестра - неговатељ
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински техничар,
пожељно радно искуство. Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail адресу: dompegaz@gmail.com или се могу пријавити на број телефона: 060/0877-042, у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ „ВИТА“
21000 Нови Сад, Александра Тишме 7
e-mail: kancelarija.vita@gmail.com

Остали услови рада: висина нето месечне зараде износи
500 евра; запослени је од почетка рада социјално осигуран;
трошкове превоза од Републике Србије до Републике Црне
Горе сноси послодавац (превоз аутобусом); трошкове издавања радне дозволе и визе сноси запослени; послодавац
обезбеђује смештај под повољним условима, односно пружа
подршку у проналажењу истог, а запослени сноси трошкове
смештаја.
Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас формату; диплома завршене школе - фотокопија; уверење о положеном стручном испиту - фотокопија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање,
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: стоматолошка сестра - техничар (зубни
асистент) - Општа стоматолошка амбуланта ВУКОТИЋ, Игало
Република Црна Гора“.
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: стоматолошка сестра/техничар (зубни асистент) - Општа стоматолошка амбуланта ВУКОТИЋ, Игало Република Црна Гора“.
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

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра; положен стручни испит; без обзира на радно искуство; пожељно знање
енглеског језика. Рад у сменама; ноћни рад. Јављање на
горенаведени мејл. Рок за пријаву 26.11.2018.

ЗУ АПОТЕКА „ВРАЊЕ“
17500 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 43

Фармацеутски техничар

на одређено време од 6 месеци, за село Ратаје
и Жбевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је фармацеутски техничар; да има положен стручни испит; да је уписан
у именик Коморе; да има најмање 6 месеци радног искуства.
Пријаве на конкурс кандидати подносе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу: Апотека „Врање“,
17500 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 43. Уз пријаву
доставити: кратку биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену
копију лиценце и доказе о испуњавању општих услова предвиђених законом.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

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. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 07.12.2018. године.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд, Краља Милутина 8
Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Црној Гори
Послодавац: Општа стоматолошка амбуланта „Вукотић“,
Игало, Република Црна Гора

Стоматолошка сестра - техничар
(зубни асистент)

место рада: Игало, Херцег Нови - Република
Црна Гора, на одређено време до 12 месеци,
са пробним радом од 2 месеца, постоји
могућност закључења уговора о раду на
неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, стоматолошка
сестра - техничар (зубни асистент); положен стручни испит;
основно познавање енглеског језика; познавање рада на
рачунару MS Office; пожељно је да кандидати имају радног
искуства у струци.

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.
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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.

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

Доктор медицине специјалиста интерне
медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: са искуством рада у ангиосали, високо образовање,
у складу са каталогом радних места, специјалистички испит,
лиценца и знање рада на рачунару. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености
услова: оверена копија дипломе; оверена копија дипломе о
специјалистичком испиту; решење о издавању лиценце или
решење о упису у регистар надлежне коморе. Пријаву са
наведеним доказима доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша
Мишовић Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-51

Перач веша

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати поштом на наведену адресу или на e-mail: jovana.
djuric@imd.org.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Самостални интерни ревизор

са непуним радним временом - 20 сати
недељно, на одређено време, најдуже до 6
месеци
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном економском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за интерног ревизора, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не
старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6
месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација и провере стручног знања, који су
важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица,
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене
22, са назнаком „За оглас“ или лично доставити у писарницу
Дома здравља Раковица.

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

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра/техничар општег
смер

Возач санитетског возила за хитну
медицинску помоћ

на одређено време због повећаног обима
посла до 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен
стручне спреме), положен стручни испит. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом
и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена),
диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сва четири сведочанства, потврду о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице,
уверење са евиденције Националне службе за запошљавање, лиценцу или решење о упису у Комору. Приложити
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у
писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу:
Општа болница Параћин, Мајора Марка 12, 35250 Параћин, у
затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат
прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
НСЗ „Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће
враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон: 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

за Службу хитне медицинске помоћи, на
одређено време због повећаног обима посла
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће
здравствене установе; указује хитну медицинску помоћ у установи и на терену, пружа неодложну медицинску помоћ у амбуланти и стану болесника код патолошких стања проузрокованих обољењима, наглим и знатним погоршањем хроничног
обољења или појавом компликација у току болести, врши консултације са надлежним специјалистом ургентне медицине,
врши консултације са надлежним специјалистима других установа у циљу збрињавања пацијената и обавештења у вези
са слањем пацијената, упућује и прати пацијента по потреби
на хоспитално лечење, -врши мање хируршке интервенције,
према потреби обавештава дежурну службу ОУП-а, прима
телефонске позиве, врши тријажу и даје савете пацијентима
путем телефона, води прописану медицинску документацију
и евиденцију.
УСЛОВИ: 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; стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; рад на рачунару. Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на
Млави и осталим општим актима. Уз пријаву поднети краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију
дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном
медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене
фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Послови се
обављају са пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Дом здравља Петровац на Млави,
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у
правну службу Дома здравља Петровац на Млави, са назнаком: „За оглас - за пријем у радни однос доктора медицине, на
одређено време“. Непотпуне, неблаговремене и преурањене
пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање.

на одређено време

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пацијената; помаже приликом уношења и изношења непокретних
пацијената; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима
оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме
са виших спратова или подрумских просторија, као и друге
послове које наложи дежурни лекар екипе; рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом
у возилу; надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу; при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; води путни
налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу
смене, сменовођи; одговоран је за безбедност у саобраћају
лекарске екипе и животно угрожених пацијената; у случају
удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за
ХМП; материјално одговара за стање и комплетност возила
и опреме у њему
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б, Ц или Д
категорије. Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим
актима. Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и
контакт телефоном, оверену копију дипломе о завршеној
средњој школи, копију важеће возачке дозволе са одговарајућим категоријама, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене
фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Послови
се обављају са пуним радним временом. Пријаве слати у
затвореним ковертама на адресу Дом здравља Петровац на
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу Дома здравља Петровац на Млави, са назнаком: „За оглас - за пријем у радни однос возача
санитетског возила за службу хитне медицинске помоћи, на
одређено време“. Непотпуне, неблаговремене и преурањене пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса: 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Улица Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725
Конкурс објављен 10.10.2018. године у публикацији
„Послови”, поништава се за радно место: доктор
медицине, специјалиста опште хирургије, за рад на
Одељењу за општу хирургију, на неодређено време.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

1) Медицинска сестрa - техничар за
интерно одељење
ОЈ Општа болница
5 извршилаца

2) Медицинска сестра - техничар за
хируршко одељење
ОЈ Општа болница
2 извршиоца

3) Педијатријска сестра за дечије
одељење
ОЈ Општа болница
2 извршиоца

4) Акушерска сестра - техничар за
гинеколошко-акушерско одељење
ОЈ Општа болница

УСЛОВИ: Услови под тачкама 1 и 2: IV степен стручне спреме,
завршена медицинска школа општег смера, положен стручни испит - 7 извршилаца. Услови под тачком 3: IV степен
стручне спреме, завршена медицинска школа - педијатријски
смер, положен стручни испит - 2 извршиоца. Услови под тачком 4: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа - гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит
- 1 извршилац. Потребна документација под тачком 1 и 2:
оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, оверена фотокопија уверења о положеном
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стручном испиту; извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме; извод из евиденције незапослених; лиценца; лекарско уверење. Потребна
документација под тачком 3: оверена фотокопија дипломе
о завшеној медицинској школи - педијатријски смер, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту; извод
из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме; извод из евиденције незапослених; лиценца, лекарско уверење. Потребна документација под тачком
4: оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској
школи - гинеколошко-акушерскки смер, оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне
књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме; извод из евиденције незапослених; лиценца, лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3
и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на адресу:
Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530
Сурдулица.

шиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

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

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе опште медицине са хитном
медицинском помоћи и кућним лећењем
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, положен стручни испит. Потребна
документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној
медицинској школи општег смера, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме;
извод из евиденције незапослених; лекарско уверење. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине

на одређено време за потребе Здравственог
центра Сурдулица, ОЈ Општа болница
Сурдулица
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних
за особе које су мењале презиме, лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине

на одређено време за потребе Здравственог
центра Сурдулица, ОЈ Дома здравља
Сурдулица - Општа медицина
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних
за особе које су мењале презиме, лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извр-
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/866-86-40

Хигијеничар

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Благајник

за рад у Служби за правне и економскофинансијске послове, на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економски техничар;
знање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву треба да
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи, биографију са адресом и
контакт телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број
16/2018“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ЈЕЛЕНАЦ“

Доктор медицине

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар. За све кандидате који испуњавају услове и чија је пријава благовремена,
извршиће се провера радних и стручних способности коју
ће спровести комисија коју именује директор, најмање истих
квалификација као што је потребно да испуњава и кандидат
и оцениће кандидате са “задовољава” или “не задовољава”.
Од кандидата који буду оцењени са “задовољава”, директор
ће изабрати кандидата за заснивање радног односа у року од
30 дана од дана јавног објављивања огласа. Рок за пријаву:
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат који буде оцењен оценом “не
задовољава”, сматраће се да не испуњава услове огласа и
његова пријава неће бити разматрана. Пријаве са краћом
биографијом слати на горенаведену адресу.

18220 Алексинац, Момчила Поповића 156

Кувар

на одређено време до повратка одсутне
запослене са дужег боловања (трудничко/
породиљско), пробни рад
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе, врши дијагностику и благовремено
лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и
усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике
поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање
на виши ниво здравствене заштите. У поступку остваривања
здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на
секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне
способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију,
ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, у
стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни
рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и
друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за
свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о
упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова
16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли
- IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел./факс: 012/678-131, 678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com
www.domzdravljagolubac.rs

Доктор медицине

на одређено време ради замене, до повратка
на рад привремено одсутног запосленог, за
рад у Служби опште медицине
УСЛОВИ: ВСС -VII степен, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су
дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
и кратку биографију. Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.
Пријаве слати на адресу: Дом здравља Голубац, 12223 Голубац, Трг палих бораца бб.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237

Возач санитетског возила

за рад у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге послове, на
одређено време до 6 месеци

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

УСЛОВИ: завршено средње образовање, поседовање возачке дозволе Б категорије. Кандидати уз писмену пријаву
достављају: оверену копију дипломе, копију возачке дозволе, биографију, извод из матичне књиге рођених, потвду о
некажњавању, потврду да се не води кривични поступак,
уверење о држављанству и лекарско уверење. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”.

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.10.2018.
године поништава се за радно место: доктор медицине, на одређено време до повратка одсутног запосленог са дужег боловања (трудничко/породиљско), уз
пробни рад за пуно радно време.

Референт за финансијскорачуноводствене послове

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

за рад у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге послове, на
одређено време до 6 месеци

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

Медицина
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спрене, познавање
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз писмену
пријаву достављају: оверену копију дипломе, копију сертификата електронске пријаве, биографију, извод из матичне
књиге рођених, потвду о некажњавању, потврду да се не
води кривични поступак, уверење о држављанству и лекарско уверење. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас“.

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

Доктор медицине

за потребе Службе ортопедије и
трауматологије, на одређено време до 6
месеци ради обезбеђења услова у погледу
кадра за обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове,
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време до 6 месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине

на одређено враме за потребе Здравственог
центра Сурдулица, ОЈ Општа болница
Сурдулица, ради замене запослене која је на
боловању
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних
за особе које су мењале презиме, лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање.
Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, 17530 Сурдулица, Српских владара 111.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 017/815-182

Доктор медицине

за потребе Здравственог центра Сурдулица,
ОЈ Општа болница Сурдулица - Поликлиничка
служба
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном

Бесплатна публикација о запошљавању

стручном испиту за доктора медицине, лиценцу, извод из
матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су мењале презиме, лекарско уверење.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Избор између кандидата који испуњавају услове
огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног
колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени
центар Сурдулица, 17530 Сурдулица, Српских владара 111.

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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755
Оглас објављен 17.10.2018. године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Психолог

на осталим болничким одељењима, за рад у
Кабинету за дечију адолесцентну психијатрију
Службе за психијатрију, на одређено време на
3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер академске студије, одсек за психологију ,VII/1 степен; стручни
испит, у складу са законом.

2. Медицинска сестра - техничар

на Инфективном одељењу, за рад у Служби за
пнеумофтизиологију, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра - техничар

на Инфективном одељењу за рад у Одељењу
за кожне болести у Служби за инфективне
и кожне болести, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

4. Виши радни терапеут

у здравственим установама са образованим
организационим јединицама које обављају
психијатријску делатност, које су
организоване за двадесетчетворочасовни
пријем и задржавање пацијената без
пристанка за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време на 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радни терапеут, висока
медицинска школа струковних студија, струковни радни терапеут или завршен медицински факултет, основне струковне
студије првог степена на студијском програму струковни радни
терапеут, VI/1, VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Лабораторијски техничар у
дијагностици

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

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

Техничар одржавања одеће - радница
на вешу
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК радник; радно исуство 6 месеци. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије:
дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге
рођених; доказа о радном искуству (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 кандидат је дужан
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврду да се против
лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. Пријаве са потребном документацијом достављају
се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу
и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна
служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

6. Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе
послове у Служби за техничке, помоћне и
друге сличне послове, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме).
Кандидати за радна места од 2 до 5 подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.
Кандидати за радно место 6 подносе: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на
девојачко презиме).
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ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За
оглас”, са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране, у Служби
за помоћне и друге послове
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образовање
и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу ове уредбе. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи са потврдм о радном искуству на наведеним
пословима, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног места за
које се конкурише, а на наведену адресу.

Индустрија и грађевинарство
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.
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„MODULOR“ DOO

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

Зидар

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

Тесар

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com
Рад на објектима и градилиштима на
територији Републике Србије
рад ван радног односа - привремени и
повремени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

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

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

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

Грађевински техничар

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.

5 извршилаца

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

Тесар

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

Керамичар

Зидар

10 извршилаца

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

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

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

Електрозаваривач

Тесар

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

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

10 извршилаца

Зидар

10 извршилаца

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

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

Помоћни грађевински радник

5 извршилаца

Лимар

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

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

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован
радник.

5 извршилаца

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

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

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 године.
ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризиком,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз.
Напомена: услов за рад је позитивна процена безбедносних
услова за рад кандидата, коју врше надлежни органи спровођењем поступка безбедносне провере уз сагласност лица.
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
на горенаведене телефоне особи за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл-адресе доставити радну биографију.

„АНТИКОР“ ДОО

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

Помоћни грађевински радник

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

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.

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован
радник.

Moлер

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

Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца

Металофарбар

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.

www.nsz.gov.rs

Армирач

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

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

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

Индустрија и грађевинарство

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

Руководилац градилишта

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

Maшински инжењер

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

место рада: Прокупље и околина, на одређено
време
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.

УСЛОВИ: VI и VII степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне
биографије на имејл-адресу послодавца. Особа за контакт:
Александар Милановић.

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

Помоћни радник

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

Резач

Maшински инжењер - конструктор

на одређено време, место рада: Београд
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство.

ФЕРОПЛАСТ ДОО
Београд, Гроцка, Врчин, Авалска 120
тел. 011/8054-353
email:office@feroplast.com

Машински инжењер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Опис послова: рад на цртежима, организација производње.
Оглас је доступан лицима са инвалидитетом.

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, познавање рада на рачунару - AutoCad.

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

Помоћни радник - браварија

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.

ZR MS COLOR TIM

26000 Панчево, Руђера Бошковића 7

Завршни радови у грађевини
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно место са повећаним ризиком, обезбеђен превоз. Контакт са послодавцем путем телефона: 062/325-388.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Опис посла: помоћни радник - браварија.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Напомена: пријављивање кандидата на број телефона 011/8054-353
или на e-mail: office@feroplast.com. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса.

АБР ДОО
18000 Ниш, Обреновићева 82/18
e-mail: info@abr.co.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

Електроинсталатер

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.

„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.

Малтерџија

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца
Опис посла: уградња машинског малтера.

Одговорни пројектант
телекомуникационих мрежа

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

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; лиценца
353; знање рада на рачунару (Acad, Word, Excel); возачка
дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 30 дана.

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

на одређено време до 2 године

Одговорни пројектант термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне
технике
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства; лиценца 330;
поднет захтев за стицање Б лиценце; знање рада на рачунару (Acad, Word, Excel); возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског језика. Рок за пријаву: 30 дана.

Одговорни пројектант
електроенергетских инсталација ниског
и средњег напона
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; лиценца
350; знање рада на рачунару (Acad, Word, Excel); возачка
дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 30 дана.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

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

Дипломирани инжењер архитектуре
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: пројектант; знање рада на рачунару (Acad, Word,
Excel); возачка дозвола Б категорије; пожељно знање
енглеског, немачког или неког другог страног језика. Рок за
пријаву: 30 дана.

Помоћни радник на градилишту

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.

Посао се не чека,
посао се тражи
14.11.2018. | Број 803 |
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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

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

Краниста торањског крана

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно искуство:
пожељно (није обавезно).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребивалиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним собама
са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по
1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД месечно);
обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужина радног времена 8 сати дневно (прековремени рад је у складу
са законским одредбама). Запосленима се редовно исплаћују
зараде, сви порези и доприноси. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Милка Николић.

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

Интерни ревизор
на одређено време

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

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
прехрамбене технологије (без обзира на смер); неопходно je
радно искуство у прехрамбеној индустрији (пекара, млекара)
минимум 2 године. Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз
од смештаја до посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла
или да се јаве на горенаведене телефоне, лице за контакт
Оливера Павловић.
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заваривања; провера важности атеста и атестирање заваривача; спровођење сертификације поступака заваривања
и радних проба.

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

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.

Саобраћај и везе
„НИКОМ АУТО” ДОО

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената (нема
висинских радова).

Београд, Ауто-пут Ниш 23

УСЛОВИ: КВ тесар, III, IV или V степен стручне спреме; радно искуство: небитно.

Возач - курир

Ливац калупар

УСЛОВИ: Неопходно је да лице има возачку дозволу Б и Ц
категорије и да је дуже од 6 месеци пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање. Кандидати могу
да конкуришу позивом на број телефона: 060/0490-890, особа за контакт је Ивана Закић.

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.

BIROGRAF COMP DOO
11080 Земун, Атанасија Пуље 22
e-mail: konkurs@birograf.rs

Возач Б категорије

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Кандидати своје
пријаве могу слати на e-mail адресу: konkurs@birograf.rs, у
року од 7 дана од дана објављивања конкурса.

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

„ЕЛВОД“ ДОО

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
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

34000 Крагујевац, Београдска 67
тел. 034/370-280

Возач

2 извршиоца
Опис посла: возач, управљање возилом, превоз, утовар,
истовар, одржавање возила, евиденција пратеће документације.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање;
потребно радно искуство на овим пословима минимум годину данам; возачка дозвола Ц категорије; добра оријентисаност у простору, висок ниво одговорности у саобраћају и
иначе. Заинтересовани кандидати могу да се јаве у Националну службу за запошљавање, Филијала Крагујевац, у
канцеларију бр. 16 или позвати на контакт телефон: 034/505538, сваког радног дана од 8 до 15 часова, најкасније до
06.12.2018. године.

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.
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Наука и образовање

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

Возач теретног возила са приколицом
место рада: Београд, Ваљево, Сремска
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, на
одређено време
30 извршилаца

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

„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, 060/4427-378, лица за контакт: Ненад Савић,
Небојша Савић.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у матичној школи

Наставник географије

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, за рад у матичној
школи и издвојеном одељењу Бељина
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ 88/17). Уз пријаву кандидати
прилажу доказе предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: оверену фотокопију
дипломе, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства просвете
достављају установи. Неблаговремене, непотпуне и пријаве
у неодговарајућој стручној спреми неће се узимати у обзир.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 Београд, Станка Враза 63
тел. 011/644-2913

Наставник српског језика и
књижевности

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

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, на следећи начин:
кандидат мора да 1) има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а); 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз пријавни
формулар достављају следећу документацију (у овереној
копији): доказ о испуњености услова из текста конкурса става 1. тачка 1), 3)-5), су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

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.

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

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.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Чистач/ица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, на следећи начин: кандидат мора да: 1) има одговарајуће образовање (завршена
основна школа); 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а); 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни 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. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати уз пријавни формулар достављају следећу документацију (у овереној копији): доказ о испуњености услова
из текста конкурса става 1. тачка 1), 3)-5), су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: На основу чл. 154 ст. 12 Закона о основама система васпитања и образовања решење о избору кандидата по
расписаном конкурсу, из ст. 7 овог члана биће објављено на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, када постане коначно. У вези са свим
информацијама кандидати могу контактирати секретара
установе на број телефона: 011/644-2913. Пријаве послати
поштом, на горенаведену адресу.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор рачунарства и
информатике, доктор информатике.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука.
УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 88/2017), Статутом Високе школе и Правилником
о начину и поступку избора у звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом,
документа у оригиналу или овереном препису и не старија од
шест месеци), достављају се на адресу: Висока школа модерног бизниса у Београду, Теразије 27, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/260-32-96

Наставник у продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; 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 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 заштићрних међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
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оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници), уверење о неосуђиваности 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 кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Знање српског језика и 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 језику на
коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик).
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног
или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Редовни професор за ужу уметничку
област Сликарство
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и другим правним актима Универзитета уметности и
Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мастер академским
студијама из одговарајуће области, односно основним академским студијама према раније важећим прописима, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се
може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни
да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, портфолио и мапу цртежа, на основу којих се
може сагледати да ли и како владају материјом наставног
предмета за који конкуришу. Пријаве и радови се подносе
Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, од 10
до 13 сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у настави за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од шест месеци

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Београд, Гроцка, Бегаљица
Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378

Наставник музичке културе

на одређено време преко 60 дана, ради
замене наставника изабраног на место
директора школе, до истека мандата, а
најкасније до 23.04.2020. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у оснвној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да
испуњава остале услове прописане чланом 139 став 1 тач. 1,
2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажнм пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затовора 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 кривичних санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити (оригинал или оверена копија документације не сме бити старија од шест месеци): уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; потврду/уверење 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско
уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење
из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа
по службеној дужности. Напомена: кандидат који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о томе прилаже се уз конкурсну
документацију). Наведена документа не смеју бити старија од
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Пријаве
се достављају секретаријату ОШ „Иво Лола Рибара“ у Бегаљици, лично или поштом на адресу ОШ „Иво Лола Рибар“, 11308
Бегаљица, Живана Јовановића 1, са назнаком „За конкурс“,
лично или препорученом поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати. За додатне информације обратите се секретаријату школе, на телефон: 011/8300-378. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

11060 Београд, Палилула, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2089-302

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Правилником о организацији и систематизацији радних места
школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, специјализацији, уверење о положеним испитима (просечне
оцене по предметима). Пријаве са прилозима подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или у
кадровској служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: За радно место може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017 и 27/2018 др. закони); одговарајуће образовање
(средња стручна спрема); сертификат о завршеном програму за педагошког асистента издат од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (завршен прописани
програм обуке за педагошке асистенте); да лице зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад, доказ
познавања ромског језика.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

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

УСЛОВИ: научни назив доктора хемијских наука или доктора
техничких наука из области хемије и хемијске технологије,
хемијски факултет или факултети на којима се стичу наведена звања, способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови, радно искуство.

Асистент за ужу научну област
Организација, управљање и
пројектовање предузећа у преради
дрвета
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или магистар наука из уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације, који показује смисао
за наставни рад, шумарски факултет, одсек: ТМП, без обзира
на радно искуство.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне
књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних
радова, сепарати радова...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним
новинама и на сајту Националне службе за запошљавање,
на сајту Факултета и сајту Универзитета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Ванредни професор за ужу научну
област Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Дерматовенерологија

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

УСЛОВИ: стечен статус студента мастер академских студија
или специјалистичких академских студија, студије првог степена завршене са просечном оценом мајмање 8; изузетно,
стечен статус студента мастер струковних или специјалистичких струковних студија, студије првог степена завршене
са просечном оценом најмање 8.

Посао се не чека,
посао се тражи

хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, подноси се приликом пријема у радни однос.
Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу
или предати непосредно овлашћеном раднику школе. Ближе информације се могу добити код секретара школе, на
број телефона: 011/2089-302. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време од 5 година

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен формулар који се налази на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, да га одштампају и
доставе школи, заједно са потребном документацијом у коју
спада: оригинал и оверена копија дипломе (у њеном недостатку - уверење) о стеченом образовању; оригинал и оверена копија извода из матичне књиге рођених (венчаних - за
удате); уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; оригинал или оверена копија уверења о држављанству; потписана
биографија кандидата. Лекарско уверење, као доказ о пси-

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

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

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

Ванредни професор за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
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Наука и образовање

Ванредни професор за ужу
научну област Интерна медицина
(геронтологија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија - васкуларна
хирургија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(урологија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Офталмологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Интерна
медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању и Правилником о условима, начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у
Београду. Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу
на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у
Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова
конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у
Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета,
Др Суботића 8 (телефон: 011/3636-320, 3636-321) у року од
15 дана од објављивања конкурса.

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

Службеник за јавне набавке
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за банкарство,
осигурање и финансије.

Стручнотехнички сарадник
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа.

Инжењер инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факултет.

Бесплатна публикација о запошљавању

Администратор информационих система
и технологија

Асистент за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент

лошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми и уверење о положеним
испитима, не старије од шест месеци, уверење о положеном стручном испиту или уверење о положеном испиту за
лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење
о држављанству - оригинал или фотокопија оверена, не
старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију
уверења полицијске управе, не старије од шест месеци, да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је
положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са документацијом доставити на мејл вртића: kuca.
maste@yahoo.com.

УСЛОВИ: посебан услов: научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области стратегијског
менаџмента и менаџмента пројеката.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа.

Спремачица

на одређено време до 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: нижа стручна спрема.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима
кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Статистика и математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: посебан услов: научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области основа економетрије,
економетрије и економетријске анализе временских серија.
ОПШТИ УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута
Факултета, Правилника о ближим условима за избор сарадника Факултета и Критеријума за стицање звања наставника
и сарадника на Економском факултету у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења
о држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној
интрнет страници Министарства просвете, науке и техно-

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 011/3433-387
011/343-0358

1) Професор разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
раднице са боловања преко 60 дана,
одржавање трудноће

2) Професор биологије

на одређено време на замени помоћника
директора школе, најдуже до 31.8.2019.
године

3) Финансијски радник у рачуноводству
школе
на замени одсутне раднице на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања,
сходно Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи „Просветни гласник“ бр.
11/12, 15/13. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, одговарајућу здравствену способност, држављанство Републике
Србије, да нису осуђивани за дела из члана 139 први став
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да знају језик на коме се обавља образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. За радно место под 3 кандидат треба да поседује средњу
стручну спрему економског смера. Кандидат који испуњава
услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима на позив школе а коју
врши надлежна служба запошљавања. Пријаве на оглас достављати поштом или лично у затвореним ковертама у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар
који се може наћи на званичној страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, биографију, диплому као
доказ о стручној спреми, доказ о држављанству, уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, доказ да зна српски језик уколико диплома није
стечена на том језику. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
доставља се при закључењу уговора о раду. Сва документа могу бити достављена и у неовереним копијама, али не
смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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ГИМНАЗИЈА

11400 Младеновац, Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 15/13, 11/16, 2/17 и 11/17) и да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017 и 27/2018- и др.
закон). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним
формуларом и биографијом достављају следећу документцију (оригинал или оверене фотокопије): диплому, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о
знању српског језика уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Пријаву на конкурс доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу школе. За додатне информације обратите се секретару школе на тел. 011/8231-366.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „ЦРЊАНСКИ“

11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-743
e-mail: sekretarijat@crnjanski.edu.rs

Професор устава и права грађана и
социологије

пробни рад 1 месец, 15% радног времена,
односно 6 часова недељно, на одређено време
до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани професор социологије до 2005. године, односно мастер социологије после 2005. године.

Професор филозофије

пробни рад 1 месец, 25% радног времена,
односно 10 часова недељно, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани професор филозофије до 2005. године, односно мастер филозофије после 2005.године.
ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити за
пријаву на оглас: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и уверење да против кандидата није покренута истрага.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Редовни професор за ужу научну област
Хемијско инжењерство
за потребе наставе на Катедри за хемијско
инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне области
Хемија и хемијска технологија.

Редовни професор за ужу научну област
Математика

за потребе наставе на Катедри за мaтeмaтичкe
нaукe
УСЛОВИ: доктор математичких наука.

Редовни професор за ужу научну област
Maшинствo
за потребе наставе на Катедри за
oпштeтeхничкe нaукe
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УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне области
Maшинствo.

Ванредни професор за ужу научну
област Биохемијско инжењерство и
биотехнологија

за потребе наставе на Катедри за биохемијско
инжењерство и биотехнологију
УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне области
Хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област
Аналитичка хемија

за потребе наставе на Катедри за аналитичку
хемију и контролу квалитета
УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне области
Хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област Хемијско
инжењерство
за потребе наставе на Катедри за органску
хемијску технологију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија
и хемијска технологија или доктор наука - технолошко инжењерство - хемијско инжењерство из уже научне
области Хемијско инжењерство.

Доцент за ужу научну област
Инжењерство материјала

за потребе наставе на Катедри за графичко
инжењерство
УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство - из уже
научне области Инжењерство материјала.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Инжењерство заштите животне
средине
за потребе наставе на Катедри за
инжењерство заштите животне средине

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија или доктор наука - инжењерство
заштите животне средине или доктор наука - технолошко
инжењерство из области хемијско инжењерство или биотехнологија.

Нaстaвник стрaнoг jeзикa, за ужу
научну област Aнглистикa

за потребе наставе на Катедри за друштвeнe
нaукe
УСЛОВИ: високо образовање првог степена - филолошки
факултет, ужа научна област: Англистика.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријуми за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и
истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс се подносе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за
опште послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4;
e-mail адреса: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширну биографију са
освртом на стручни рад, диплому о одговарајућој стручној
спреми, списак научних радова са радовима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека
за подношење пријаве на конкурс.

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

Асистент за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Информациони системи
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8. Кандидати су
дужни да уз пријаву приложе: диплому о завршеним студијама првог степена студија са просечном оценом; потврду да
је студент мастер академских или специјалистичких студија
и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор су прописани Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви
прилози се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017), као
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017и 3/2017); да кандидат има одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне 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, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, 2) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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: Уз попуњен пријавни формулар са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017);
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи - доказ доставља само
кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
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ке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Пријаве на конкурс са назнаком „За конкурс“ доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Филип
Филиповић“, Булевар ослобођења 317. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/36-20-760
e-mail: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs

Редовни или ванредни професор за
ужу уметничку област Дириговање упоредни предмет
Ванредни професор за ужу уметничку
област Клавир

Самостални уметнички сарадник

на Катедри за гудачке инструменте, на
одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник

на Катедри за гудачке инструменте, на
одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник

на Катедри за соло певање, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне академске студије (I степен);
завршене мастер академске студије (II степен).

Асистент за ужу уметничку област
Дириговање
на одређено време од 3 године

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

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен),
кандидат мора бити студент докторских академских студија.

Ванредни професор за ужу уметничку
област Клавир - упоредни предмет

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 од 7. октобра 2017. године), Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету („Сл. гласник РС”, бр. 101/15,
102/16, 119/17), Правилником о јединственим минималним
условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом
Факултета, Правилником о минималним условима за избор
у звања наставника на Факултету музичке уметности бр.
01-1757/16 од 8. јула 2016. године и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету 01-779/18
и 01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на који се кандидат пријављује, попуњен Образац 2, потврда о некажњавању и прилози којима се доказује испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу, као и наведеном мејл адресом
подносе се Факултету музичке уметности у Београду, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Образац 2 може
се преузети са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs. Попуњен
Образац 2, у складу са условима из Правилника о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету бр.
01-1757/16 од 8. јула 2016. године, доставља се и у електронској форми на имејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у Општој служби Факултета, на тел: 3620-760. Неблаговремене пријаве, пријаве без
потписа, као и пријаве без потребне документације, неће се
узимати у разматрање.

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Виолина
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Дириговање - упоредни предмет
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Камерна музика (за рад са
лименим дувачким ансамблима)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Виолончело
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област
Композиција
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Чембало
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Клавир
- упоредни предмет
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област Клавир
- упоредни предмети (Методика наставе
клавира, Развој пијанизма и Познавање
литературе, корепетиција и читање с
листа)
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област
Солфеђа
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

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

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

Доцент за ужу научну област Музичка
педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III степен);
научни степен доктора наука.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијанска
књижевност
Редовни професор за ужу научну област
Туркологија, предмет Турски језик и
књижевност
Редовни професор за ужу научну област
Општа лингвистика, предмети Синтакса
и Усвајање првог језика

Ванредни професор за ужу научну
област Бохемистика, предмет Чешка
књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Русистика, предмет Руска
књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Филозофија, предмет Увод у
филозофију
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Палеославистика, предмет
Старословенски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Палеославистика, предмет
Старословенски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Англистика, предмет Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5
(преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област
Туркологија, предмет Османски језик са
дипломатиком и палеографијом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Романистика, предмет Латински језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик
на одређено време од 3 године
4 извршиоца

Редовни професор за ужу научну област
Српски језик, предмети Историјска
фонетика српског језика, Историјска
морфологија српског језика и Историја
српског књижевног језика

Виши лектор за ужу научну област
Хиспанска лингвистика, предмет
Шпански језик

Редовни професор за ужу научну област
Англистика, предмет Енглески језик

Виши лектор за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Савремени
грчки језик

Ванредни професор за ужу научну
област Општа књижевност, предмет
Историја опште књижевности
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Латински језик, предмет
Латински језик
на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Српски језик, предмет Српски језик као
страни
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске
студије другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или њему
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама

14.11.2018. | Број 803 |

29

Наука и образовање
најмање 8, објављени стручни, односно научни радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању и Статутом Филолошког факултета
Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област
Румунистика, предмет Румунски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област
Арабистика, предмет Арапски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер, академске студије другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или њему
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама
најмање 8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Јужнословенска филологија,
предмет Бугарски језик
на одређено време од 1 године

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; 2) код радног места:
универзитетски сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рударство и геологија, рударска група предмета - услови, треба да стоји: 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, мастер 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. Рок за пријаву је 8 дана
од дана изласка исправке текста конкурса.

Ч АЧ А К
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање
8. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене
у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду,
Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

на одређено време, замена директора у првом
мандату

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Урбанизам

на Департману за урабнизам, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС и 113/17), чланом 74 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и
73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр.
201/18), Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 200/17), Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр.
116/17-пречишћен текст) и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Архитектонском
факултету у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Оглас објављен 31.10.2018. године, у публикацији
„Послови“ број 677, мења се за следећа радна места: 1) код радног места: универзитетски сарадник у
звању асистента за ужу научну област Екстрактивна
металургија - услови, треба да стоји: 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, мастер инжењер
металургије и уписане докторске академске студије
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање,
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 - образовно-васпитни рад се остварује на српском језику.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачке 3 овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4. овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о
избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију послати на адресу
школе: Епископа Никифора Максимовића 14, 32000 Чачак
или предати лично. Због достављања обавештења, одлука и
позива за разговор неопходно је да кандидат у пријави наведе
тачне контакт податке. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на телефон: 032/5150-664.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
32210 Мрчајевци

1) Наставник техничког и
информатичког образовања (7. и 8.
разред) и технике и технологије (5. и 6.
разред)
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

2) Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат 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 (за радно место под
1 професор техничког образовања, мастер професор технике и информатике и др. а под 2 професор енглеског језика
и др...); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да је држављанин
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да поднесу пријавни формулар попуњен и одштампан са интернет странице Министарства просвете, биографске податке и следећа документа
у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стеченом
образовању, доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела, уверење о држављанству, доказ о познавању српског
језика - подноси кандидат који није стекао образовање на
српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу: Основна школа “Татомир
Анђелић“, 32210 Мрчајевци, са назнаком “За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона: 032/800-178.

ЈАГОДИНА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35211 Седларе
e-mail: skolasedlare@gmail.com
тел. 035/8818-113

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до окончања мировања радног односа и
повратка запослене, а најдуже до 31.08.2019.
године

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до окончања
породиљског одсуства и повратака запослене,
а најдуже до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама члана 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/2018).
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа
која не могу бити старија од 6 месеци: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018-др.закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/2018); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон)
и доказ о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење,
као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић” Седларе, 35211 Седларе са назнаком
„Конкурс за наставника биологије или наставник разредне
наставе (не отварати)”. Докази о испуњености услова предвиђени овим конкурсом ако нису оригинали, већ фотокопије
или преписи морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
Републике Србије“ 93/2014 и 22/2015). Рок за пријављивање
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је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова
доставити на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон: 035/8818-113.

ОШ „13. ОКТОБАР“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел.035/8472-477

Наставник у продуженом боравку

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за рад у матичној
школи у Ћуприји
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”број 88/2017), да има одговарајуће образовање, да има психичку физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.139
став 1 тачка 3. Закона, да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове
у погледу степена и врста образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника у основној школи. Кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или по
дипломирању од најмање 30 бодова, од којих најмање шест
бодова из психолошких, педгошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; ако 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 током студија
положио испите из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
наведено образовање из психолошких, педагошких и мегодичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни образац
на званичној интернет страници Министарства просвете и уз
пријавни образац са кратком биографијом, доставља и следеће документе: оригинал или оверену копију дипломе (као
доказ о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван
правоснажном 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 старији од
шест месеци, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на
високошколској установи током студија или по дипломирању
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педгошких и методичких дисцилина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена копија - потврда издата од
стране високошколске установе) - сматраће се да кандидат
има поменуто образовање и ако достави доказ да током студија положио испите из педагогије и психологије (оверена
фотокопија индекса) или доказ да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу (оригинал или оверена копија
потврде о положеном испиту); доказ о знању српског језика, као језика на којем се врши образовно-васпитни рад у
школи, доставља се само ако 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 склапања уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”, на горенаведену адресу школе, са назнаком “За
конкурс”. Ближе информације могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 035/8472-477.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур
тел. 035/261-378

Наставник предметне наставе математика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 88,88% радног
времена, за рад у матичној школи у Мајуру
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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, 27/2018др.закон) и 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 и 13/2018) и то:
да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
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дијама на другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске стдије)
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 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. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, стручне области или области
педгошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи наставу и друге облике образовно
васпитног рада из математике може да изводи професор
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
математичар - 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 геоографије - математике, професор физике-математике, професор
биологије - математике, професор математике теоријско
усмерење, професор математике теоријски смер дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене основно академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике 8са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. У радни однос може бити примљено лице под условима
прописаним законом и ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за 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 првом, 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 формулат преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја треба да достави: уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (са холограмом), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању, доказ надлежне полицијске управе да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
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, не старије од 6 месеци, доказ о знању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику на којем ће се остваривати образовно-васпитни рад у школи), радну биографију (осим лица која први пут
заснивају радни однос). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам

дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам 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 и обавља разговор са кандидатима са листе. Комисија доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс” или предати лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, путем телефона 035/261-378. Непотпуне и
неблговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЉУБИША УРОШЕВИЋ”
35220 Рибаре

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних срадника
у основној школи (“Сл. гласник РС“ бр. 11/2012 и 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016,2/2017); односно да кандидат има
одговарајуће образовање у складу са чланом 135 ст. 2 чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број88/17) 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 групре 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 трајањуу 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. наставник разредне наставе,
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 поред одговарајућег образовања, мора да има
психичку, физичку издравствену способност за рад са децом и
ученицима, да је држављанин Републике Србије, као и 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 и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, да је држављанин Републике Србије
- приложити уверење о држављанству не старије од 6 месеци, да је пунолетан - приложити оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - на
проверу психофизичке способности школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлежну Националну службу за запошљавање. Лекарско уверење којим се потврђује
здравствена способност кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, уверење - доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца
као и закривична 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 зштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, радну биографију
- осим за лица која први пут заснивају радни однос - пожељно доставити. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са документацијом којом се доказује
испуњеност услова слати на горенаведену адресу или предати
лично, радним даном од 9.00 до 13.00 часова. Особа за контакт: Јасмина Станковић, секретар школе, тел. 035/274-952.
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ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

35226 Кушиљево, Карађорђева 3
e-mail: oskaradjordje@gmail.com
тел.035/8331-014

Наставник биологије

са 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до окончања мировања радног односа
одсутног наставника, а најдуже до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама члана 139 и 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр.88/2017 и 27/2018-др.закон ) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18).
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, у складу са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања(“Службени гласник
РС”, бр.88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних срадника
у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију), доказ да кандидат није осуђен
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017 и 27/2018-др.
закон) и доказ о познавању српског јазика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење,
као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који
буде изабран доставља пре закључења уговорао раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима
о испуњености услова доставити на адресу школе. Докази
о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису
оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа (“Службени гласник РС”, бр. 93/2014 и 22//2015).
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 035/8331-014.

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

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време
ради замене осутног запосленог преко 60
дана, до окончања мировања радног односа
одсутног наставника, а најдуже до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система обазовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр.88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18).
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију). Доказ да кандидат није осуђен
правоснажном пресудом за кривично утврђено у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система обазовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, и 27/2018др.закон) и доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кан-
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дидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да
има одговарајуће образовање за радно место наставника
и да испуњава услове из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) студије другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): и то 1) студије другог
степена из научне односно стучне области за одговарајући
предмет односно, групе предмета 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2. овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета.
ОСТАЛИ: психичка физичка и здравствена способност за
рад са ученицима; да лице које конкурише 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 малолетог лица, запуштање и злостављање малолетног лица, или родоскрвнуће за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказује се изводом из казнене евиденције); да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, да има у складу
са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који у току студија положио испит
из педагогије, психологије, или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
горе наведених дисциплина. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са одштампаним пријавним формуларом који
се налази на званичној интернет страници, школи кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету, оверен извод из матичне књиге рођених,
уверење не старије од 6 месеци, уверење основног суда да
није подигнута оптужница или покренута истрага, извод из
података казнене евиденције надлежне полицијске управе,
доказ односно уверење о поседовању образовања 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 издато
од стране одговарајуће високошколске установе или доказ
- уверење о положеном стручном испиту односно о положеном испиту за лиценцу. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену за рад са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или предају лично. Ближе информације могу
се добити на телефон: 035/245-503 и код секретара школе.
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Наставник француског језика и
књижевности

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

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова за заснивање радног односа испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 139, 140, 143 и чл. 144 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017,27/18) и прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи - српски језик (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику),
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду, доказ о неосуђиваности - уверење Полицијске управе са изводом из казнене евиденције,
кратку биографију, попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства просвете. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и послати на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Лице за
контакт: Маријана Шувалија, секретар, 035/570-877.

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

Наставник математике

са 88,89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запослено преко
60 дана, до повратка запосленог са одсуства
са рада ради неге детета, а најдуже до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама члана 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 88/2017 и 27/2018 -др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140. Закона о основама
система обазовња и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр.88/2017 и 27/2018 - др. закон ) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, број
11/12, 15/13,2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију),
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену копију) и доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи
нагоренаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на
адресу школе. Докази о испуњавању услова предвиђених
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овим огласом ако нису оригинални него фотокопије или преписи морају бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа рукописа и преписа (“Службени гласник РС” бр.
93/2014 и 22/2015). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, телефон: 035/8339-140.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МИНИЋ“
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 3
тел. 034/6713-393
e-mail: es.slobodanminic@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, треба да испуњава
следеће услове: 1) одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основим студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника
школе за подручја рада Економија, право и администрација
и Трговина, угоститељство и туризам или педагога односно
психолога; 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 3) обуку и положен испит за директора установе; 4) најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8)
знање српског језика - језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи. Кандидат за директора школе
подноси следећа документа: 1) попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/.../FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.do; 2) оверену
копију - препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 3) оверену
копију - препис уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 4)
оверен препис или оверену фотокопију уверења о извршеној
обуци и положеном испиту за директора (пријава без овог
доказа сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан да у законском року изврши обуку и полаже испит); 5)
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања потврда издата након објављивања конкурса; 6) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама); 7) уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак или донета наредба о спровођењу истраге, за кривична
дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 8) уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе у складу са чл. 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 9)
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија); 10) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 11) оверена фотокопија доказа
о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника уколико кандидат исти поседује); 12) оверена фотокопија о резултату стручно-педагошког надзора и оценa спољашњег вредновања, уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора; 13) доказ о знању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 14)
радну биографију са предлогом плана рада (није обавезно).
ОСТАЛО: Оригинали, оверени преписи или фотокопије свих
докумената не смеју бити старији од шест месеци. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложени преписи
и копије исправа који нису оверени код надлежног органа.

Бесплатна публикација о запошљавању

Рок за достављање пријава са доказима је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са
доказима се достављају у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве и достављена документација се не враћају. О резултатима конкурса кандидат
ће бити обавештен у року од 8 дана од дана пријема решења
о именовању директора школе од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звању доцент или ванредни
професор, ужа научна област Еволуција
права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора
наука из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у члану 74, а на период сагласно члану 75 Закона
о високом образовању. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању, слати на адресу: Правни факултет у
Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102
тел. 069/808-4221

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у издвојеном
одељењу у Сепцима

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 77,78% радног
времена, за рад у матичној школи у Рачи
(33,33%) и издвојеном одељењу у Ђурђеву
(44,45%)

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 100% радног
времена, за рад у издвојеним одељењима у
Саранову (50%) и Ђурђеву (50%)
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 ставом 1 тачком 1) подтачкама (1) и (2)
и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017
и 27/2018 - др. закон) и одговарајући степен и врсту образовања за радно место наставника за које се подноси пријава
по конкурсу у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) (доказ:
оверене фотокопије дипломе о одговарајућем високом образовању и степену и врсти образовања, подноси се уз пријаву
на конкурс); уверење о држављанству, којим доказује да је
држављанин Републике Србије (доказ: уверење о држављанству, подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији - наведени доказ не може бити старији од 6
месеци рачунајући од датума објављивања конкурса); доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ: уверења о неосуђиваности подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или
овереној фотокопији - наведени доказ не може бити старији
од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкурса.);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова
доставља се пре закључења уговора о раду); доказ да зна
српски језик (доказ: оверена копија јавне исправе којим се
доказује да је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе, подноси се
уз пријаву на конкурс - овај доказ достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском језику). Поред
наведеног, кандидат треба да достави: одштампан пријавни

формулар који попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потписану биографију.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу школе: Основна школа „Карађорђе”, 34210
Рача Крагујевачка, Карађорђева 102, са назнаком „За конкурс
за наставника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Телефон за ближе информације: 069/808-4221,
особа за контакт Борко Петровић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Чистачица - радник на одржавању
хигијене

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а из казнене евиденције;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Основна
школа „Света Сава“, Баточина, Краља Милана Обреновића
6, или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 034/6841-402.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитача
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање и најмање пет година рада у установама
образовања на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад, односно
положен стручни испит или испит за лиценцу; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања; има држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи: образац пријаве на конкурс за радно место; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију дозволе за рад, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу; фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; потврду о радном
искуству у области васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима;
очитану личну карту. Докази о испуњености услова прописаних у члану 139 став 1 тачка 1), 3) -5) Закона о основама
система образовања и васпитања, саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
доставити на адресу: Предшколска установа „Наша радост“,
34210 Рача, Радоја Домановића 10, са назнаком „Конкурс за
васпитача” или предати лично, сваког радног дана од 8.00 до
14.00 часова. Ближе информације о конкурсу можете добити
на број телефона: 034/751-040.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање самостални
уметнички сарадник (пијаниста) за ужу
уметничку област Клавир
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са укупном просечном оценом најмање (8)
на основним и на мастер академским студијама, изузетна
уметничка остварења, која су од значаја за развој културе и
уметности, значајна признања за уметнички рад и нарочита
способност за уметничку сарадњу и наставни рад и најмање
5 година радног искуства у звању вишег уметничког сарадника; непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 др.закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4.
2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу ( бр. 01-3801 од 17.10.2018. године), Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-5107/1 од 9. 12. 2016. године), Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017- одлука УС и 113/2017) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене
конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије
за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда
о радном искуству. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве,
као и документација кандидата који не испуњавају услове
конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом
на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића
бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800
Конкурс објављен 26.09.2018. године у публикацији
„Послови“, поништава се за следећа радна места: 2
извршиоца - наставник у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика, на одређено време 5
година.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500
Конкурс објављен 07.11.2018. године у публикацији
„Послови“ се исправља у погледу услова за радно
место: наставник у звање доцента, за ужу научну
област Финансије, финансијске институције и осигурање, наставни предмет Платни промет, са условима
„научни назив доктора техничких наука за који се
бира“ и треба исправно да гласи: наставник у звање
доцента, за ужу научну област Финансије, финансијске институције и осигурање, наставни предмет Платни промет, са условима: „научни назив доктора
наука из научне области Економске науке“.У осталом
делу конкурс је непромењен.
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ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”

жио 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.

Професор раредне наставе

за рад у Самаилима, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Студеница бб, 36343 Јошаничка Бања
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@mts.rs

Чистачица

УСЛОВИ: VII степен, висока стручна спрема, 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 (доказ о испуњености услова ће прибавити само изабрани кандидат); 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 (доказ ће прибавити школа по службеној дужности);
да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: 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“, Студеница бб, 36343 Јошаничка Бања. Сва обавештења на телефон: 036/5436-450.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила, Самаила бб
тел. 036/5882-080, 5882-002

Наставник француског језика

са 56% радног времена, за рад у Самаилима,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог 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, 13/17 - одлука УС и 113/17), 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, 27/2018 - др.
закони). 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 пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна 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, који 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). 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 поло-

УСЛОВИ: 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) оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи; 2) уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старији
од 6 месеци ); 3) извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); 4) 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 (доказује
се изводом из казнене евиденције, који прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); 5) 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. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће
се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
слати на адресу школе: ОШ „Петар Николић”, Самаила, тел.
036/5882-002, 5882-080 или донети лично, радним даном
од 8.00 до 12.00 часова. Пријаве се достављају на адресу:
Основна школа „Петар Николић“ Самаила, са назнаком: „За
конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Геомеханика и
саобраћајнице, за предмете Механика
тла и Фундирање
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер грађевинарства, студент мастер академских
или специјалистичких академских студија у одговарајућој
области, који има завршене одговарајуће студије првог
степена са укупном просечном оценом најмање 8 (осам)
и смисао за наставни рад. Поред општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС
и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 - др. Закон
и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број
II-01-265/2 од 03. 04 2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664
од 30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву (број 1047 од 19. 09. 2018. године), Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. године) и
Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима,
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Наука и образовање
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета
за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од
18.05.2018. године), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Геомеханика и
саобраћајнице

на одређено време од 5 година, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Поред
општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1047 од 19. 09. 2018. године), Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01 2017.
године - пречишћен текст), Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(број III-01-305/5 од 26.04.2018. године), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова као и саме радове
и све остале доказе од значаја за избор.

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Електротехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се кандидат бира. Поред
општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1047 од 19.09.2018. године), Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета (број
1145/5 од 06.10.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство
у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу научну област Механизација и
носеће конструкције
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер машинства, студент мастер академских или специјалистичких академских студија у одговарајућој области,
који има завршене одговарајуће студије првог степена са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и смисао за
наставни рад. Поред општих услова утврђених Законом о
раду („Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије” број
88/2017, 27/2018 - др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву (број 664 од 30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 1047 од 19.09.2018. године),
Правилником о условима, начину и поступку избора у звање
сарадника Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 2015. године)
и Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од
18.05.2018. године), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области
машинског инжењерства и који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) кандидат треба да
испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1047 од 19.09.2018. године), Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета (број
1145/5 од 06.10.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство
у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Аутоматско управљање и
флуидна техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области
машинског инжењерства и који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1047 од 19.09.2018. године), Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета (број
1145/5 од 06.10.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство
у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Теорија конструкција
на одређено време од 5 година, са 20%
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Поред
општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017) кандидат треба да испуњава
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1047 од 19.09.2018. године), Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09.01.2017.
године - пречишћен текст), Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(број III-01-305/5 од 26.04.2018. године), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова као и саме радове
и све остале доказе од значаја за избор.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Енергетика и заштита
животне средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области
машинског инжењерства и који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или

магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(број II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 664 од
30.05.2018. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1047 од 19.09.2018. године), Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Факултета (број
1145/5 од 06.10.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство
у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома и додатака дипломама о
завршеним претходним степенима студија или уверења о
завршеним претходним степенима студија и уверења о положеним испитима, потврду да је кандидат уписан на докторске академске студије из области машинског инжењерства
или одлуку надлежног органа о прихваћеној теми докторске
дисертације, одговарајући доказ надлежног органа у погледу
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и члана 135 Статута Универзитета у Крагујевцу
, списак научних и стручних радова, као и саме радове и све
остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева
19, 36000 Краљево, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник физичког васпитања

за 15% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 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 тачкe 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), Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16,2/17 и 3/17) и чл. 20 и 21 Правилника о
раду ОШ „Светозар Марковић” и то: у радни однос може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и
то ако: 1. има одговарајуће образовање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 Закона о основама система
образовања (односно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); 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 ни за кривична дела: насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 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 претходног
става, тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из претходног става тачка 2) се прибавља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (наставник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има наведено образовање); оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно обавештење о положеном испиту за лиценцу (кандидати
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за послове наставника, стручног сарадника или секретара
школе, осим приправника и других лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ да
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима представља лекарско уверење не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве
на конкурс, издато од стране овлашћење здравствене установе (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); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ представља уверење надлежног суда и извод из казнене евиденције Полицијске управе - Одељење за казнену
евиденцију; доказ о држављанству Републике Србије представља оригинал или оверена копија уверења о држављанству; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених; доказ о знању српског језика/доказ о знању српског
језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни
рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику/на српском језику и
на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад
код послодавца); радну биографију. Кандидати за пријем у
радни однос преузимају и попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства и потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз потписану пријаву и наведену
документацију, потребно је доставити и документацију на
основу које се врши бодовање по критеријумима из члана
29 Правилника о раду (потврда о оствареном радом стажу
и доказ о стеченом звању у поступку стручног усавршавања
и напредовања). Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом
на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, Цара Душана 2, 36000
Краљево, тел. 036/314-296 или лично радним даном од 08.00
до 14.00 часова. Додатне информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, на телефон: 036/314-296.
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија
неће узимати у разматрање.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево
тел. 036/381-131

Наставник француског језика

за 33% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 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 тачке 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); степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 3 подтачка
5) француски језик и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 3/17 и 13/2018). Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” бр.
75/2014), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка
1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018). Степен и врста образовања морају бити у
складу са чл. 3 ст. 1 тачка 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 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 пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 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, коју
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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; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
овог Закона. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе
о завршеном образовању са исправом којом се доказује да
је стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије или доказ да је 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);
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе;
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 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 „Јово Курсула”, 36000 Краљево, тел. 036/381-131 или лично, радним
даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Екоменаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - биолошке науке. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03.04.2018. године),
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (број 1731 од 17.09.2018. године), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52
од 09.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 од 26.042018. године),
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и бр. IV-06-62/6
од 17.01.2017. године), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављеног кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и
113/17). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом
образовању; списак објављених стручних и научних радова;
сертификат о завршеном курсу за ХАЦЦП администратора;
доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или
овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су
дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску
- CD, у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године
и бр.IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен

15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам
у Врњачкој Бањи, 36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб, са
назнаком “Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до истека
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
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
„Свети Сава“, Маршала Тита бб, 37265 Бачина. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 037/794-416.

ОШ “ЖАБАРЕ”
37233 Жабаре, Велика Врбница
тел. 037/3882-218

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017
и 27/2018 - др.закони) за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140. Закона и то: 1. да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018) за наставника основне школе, за педагога или
психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (лице мора
да има завршене студије првог степена из научне области,
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; 2. да има
дозволу за рад (положен стручни испит - лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом
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Наука и образовање
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 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 (члан 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система овразовања и васпитања); 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку и положен испит за
директора установе. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад односно стручном испиту; уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и здравственим
способностима за рад са децом и ученицима (не старије
од шест месеци); уверење (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана),
уверење основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинали или оверена фотокопија, не старије од 30
дана), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика и језика на комем се остварује образовно-васпитни рад (важи за
кандидате који су одговарајуће образовање стекли на другом језику); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
(оверену фотокопију извештаја о спољашњем вредновању
школе); оверен препис / фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); биографију са кратким
прегледом кретања у служби, доказ о својим стручним и
организационим способностима(није обавезно). Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат који нема положен
испит за директора ће бити у обавези да положи испит за
директора у року утврђеном у Закону о основама система
образовања и васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештени о именовању директора, у складу са законом.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом
поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора”,
на адресу школе: Основна школа „Жабаре“ у Жабару бб,
37233 Врбница или донети лично, радним даном од 08.00
до 13.00 часова.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
19. август 3, 16230 Лебане
тел/факс: 016/846-292

Педагошки асистент

на одређено време, а најдуже до 31.08.2019.
године

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 30% радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције, а најдуже
до 31.08.2019. године

Наставник информатике и рачунарства
са 30% радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције, а најдуже
до 31.08.2019. године

ног 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 знају српски језик.
ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана јавног оглашавања,
а кандидати уз пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства и доставља школи,
достављају и следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције МУП-а о
неосуђиваности. Лекарско уверење је потребно доставити
пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

НИШ

Наставник технике и технологије

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

Наставник енглеског језика

Доктор саобраћајних наука

са 20% радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције, а најдуже
до 31.08.2019. године
са 50% радног времена, на одређено време
до повратка помоћника директора, а најдуже
до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17 и 27/2018), кандидат треба да има одговарајуће образовање - VI (за педагошког асистента) и VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци) или оверену фотокопију; извод из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности.
Уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања уговора о раду. У току поступка одлучивања о избору
кандидата, надлежна Национална служба за запошљавање
врши проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор математике

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора школе

Професор енглеског језика

са 18,89% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Професор филозофије

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

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

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

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

Доктор психолошких наука
на одређено време

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

Доктор наука електроструке
на одређено време

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

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Доктор еколошких наука

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних срадника и васпитача у стручним
школама и то: да су држављани Републике Србије; да имају
одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани 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 малолет-

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еколошке науке; без обзира на радно искуство.

на одређено време

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати могу
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или
имејл-адресу.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар
Дежева, 36305 Дежева
тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, односно до 31.08.2019.
године, за рад у одвојеном одељењу у
Шароњама
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: 1) да има одговарајуће високо образовање у скалду са
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 и др. закон)
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 психичких, 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, психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 овог Закона; држављанство РС (уверење о
држављанству - оригинал или оверена копија); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључивања
уговора о раду са изабраним кандидатом - доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
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 од држављанству (не старије од 6 месеци) и да
знају 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 потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“.

ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/510-0710

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства или до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке
о избору кандидата по конкурсу за пријем у
радни однос на неодређено време, са пуним
радним временом, а најкасније до 31.08.2019.
године
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Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства или до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке
о избору кандидата по конкурсу за пријем у
радни однос на неодређено време, са 77,78%
радног времена, а најкасније до 31.08.2019.
године

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно до повратка
запосленог док му мирују права и обавезе у
школи

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства или до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке
о избору кандидата по конкурсу за пријем у
радни однос на неодређено време, са 90%
радног времена, а најкасније до 31.08.2019.
године

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, са 94,44% радног
времена

Наставник биологије

на одређено време ради замене помоћника
директора до 31.08.2019. године, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: I) Кандидат треба да испуни услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
и то :1) 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 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, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима
- држављанство РС; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад - 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, 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. II) Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати достављају документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. III) Конкурс се објављује у публикацији
„Послови“, при Националној служби за запошљавање. IV)
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: 1. оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању основних и
мастер студија; 2. извод из МКР; 3. уверење од држављанству; 4. доказ о знању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 5. доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 3, 4 и 5
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке I) - лекарско уверење, прибавља се пре закључења
уговора о раду. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву
са потребним документима слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаве се подносе лично или путем поште, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођење 103
тел. 020/317-458

Наставник разредне наставе

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

Наставник разредне наставе

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Служебни гласник РС, број
88/2017”) кандидат треба да има образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групе предмета, образовања на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Потребна документа: потписана пријава са биографијом, попуњени пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, оверену копију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена
фотокопија, уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокпија извода из МК рођених, уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Сви докази се прилажу у
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у соновним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова односно општинским управама као поверени послови). Као доказ могу се приложити
и фотокопије докумената која су оверена пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама. Кандидати чије су пријаве потпуне и благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контак телефоне које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на бројеве контакт телефона који су навели у својим пријавама. Рок за доставу пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Пријаву
са потребним документима слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, односно најкасније до 13.05.2019.
године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, односно најкасније до 23.07.2019.
године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, односно најкасније 31.08.2019. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом 139, 140 и 142. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и то да има одговарајуће образовање у складу са члановима 140.и 142. Закона
о основама система васпитања и образовања, као и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
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Наука и образовање
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18 ) за рад на радном месту наставника разредне
наставе; да има психичку, физичку и здравствену спосбност
за рад са децом и ученицима; 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 малолоетног
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 за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије и да зна језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребна документа заједно са
одштампаним формуларом доставља установи. Уз пријемни формулар кандидати достављају следећу документацију:
извод из МКР (оригинал или оверену фотокопију); уверење
од држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (уколико је кандидат завршио образовање по
прописима који важе од 10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију дипломе са основних студија и
оверену фотокопију дипломе са мастер студија); уверење
из МУП-а из казнене евиденције не старије од шест месеци;
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са
децом и ученицима - не старије од шест месеци, изабрани
кандидат ће достављати пре закључења уговора о раду. Рок
за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови“. Пријаву са потребним документима слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
- назив радног места за које се конкурише“ или лично доставити управи школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицама коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Наставник физике

са 65% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чл., 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће 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 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
као и босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук

Бесплатна публикација о запошљавању

Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт
телефон 020/811-180.

НОВИ СА Д
ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Наставник техничког и информатичког
образовања (технике и технологије)
са 80% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана (замена директора у првом мандату)

УСЛОВИ: да кандидат: 1. има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/2017, 27/18 - други закон) и 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 и
13/2018); 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. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/ достављају: кратку
биографију или CV; оверен препис /фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, телефон бр. 021/760-014.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28
Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 07.11.2018.
године број 803, за радно место: педагошки асистент,
поништава се у целости.

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент

на одређено време до 31.8.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и
посебне услове прописане у чл. 139, 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву на
конкурс доставити следећа документа: доказ о одговарајућој
стручној спреми, најмање четврти степен стручне спреме (оригинал или оверену копију дипломе); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о завршеном најмањем уводном модулу обуке за педагошког асистента, по програму обуке
коју организује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са ученицима се доставља непосредно
пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене евидеције
да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела, установа прибавља по службеној дужности, пре
закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јожеф Атила“, Шарпланинска 28, 21000 Нови Сад
(лично или путем поште). Рок за предају пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика

са 78% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, за рад у издвојеном одељењу школе у
Гардиновцима и матичној школи у Тителу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони), и то: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3) подтачка 4) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик), мастер професор
слависта - руски језик и књижевност; мастар професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштампан пријавни формулар достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (за лица која су стекла
академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија
дипломе о завршеним основним академским студијама); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; 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 (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе: Основна школа „Светозар Милетић“, 21240 Тител, Милоша Црњанског 3.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на телефон: 021/2960-031.

ОСНОВНА ШКОЛА
„15. ОКТОБАР”
Пивнице, Маршала Тита 99

Наставник информатике и рачунарства

са 45% норме, на одређено време до повратка
запосленог са функције вршиоца дужности
директора, а најдуже шест месеци
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидат
уз пријаву доставља: уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о неосуђиваности и доказ о познавању словачког језика. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима и децом се доставља пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву је осам дана. Пријаве слати на адресу школе или предати лично, сваког радног дана од 7 до 14
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПЕТАР КОЊОВИЋ”
21220 Бечеј, Главна 5

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 122
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 - даље: Закон) и услове из Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/15), и то:
1. да има одговарајуће образовање из чл. 139 и 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) за наставника
музичке школе, за педагога и психолога; 2. да има дозволу за
рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; 3. да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; 4. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
вапитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да у
три примерка достави у облику оригинала или код јавног
бележника оверене фотокопије: 1. диплому о стеченом
одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци; 3. извод из
матичне књиге рођених; 4. одговарајуће лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама); 5. уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 6. уверење о обуци и положеном испиту за директора установе
(документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да положи наведени испит у законском року, у складу са условима прописаним чланом 122 Закона о основама
система образовања и васпитања); 7. уверење из МУП-а да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање 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; 8. уверење привредног суда да
није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности; 9. уверење основног суда да против њега/
ње није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 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; 10. потврду да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 11. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (извештај просветног саветника
уколико се на конкурс пријави лице које је обављало дужност директора); 12. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника
или изјаву о околностима недостајања извештаја уколико
надзора није било); 13. доказ да зна српски језик и језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (само кандидат
који образовање није стекао на српском језику - кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске установе
да је положио испит из српског језика); 14. биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; 15. пријавни формулар који се
скида са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом
достављају се лично или поштом на адресу школе: 21220
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Бечеј, Главна 5, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Телефон за контакт: 021/6912-251.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Инжењерство биосистема
и заснивање радног односа на одређено
време од 5 (пет) година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - машинско инжењерство, услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
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 доцента или ванредног
професора приложити и: 1. попуњен електронски образац:
Реферат комисије о кандидатима за избор у звање nastavnikaUNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. 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; 2. 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. 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 (осам) дана од дана објављивања.

ШОСО „БРАТСТВО“
21220 Бечеј, Доситејева 11

Наставник предметне наставе - ликовна
култура
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 60% радног
времена, за рад са децом и ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139 и 140 Закона и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број: 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/16) и то: 1. да је

стекао одговарајуће високо образовање из научне, односно
стручне области за предмет: Ликовна култура уз обавезно
поседовање стручне дефектолошке оспособљености, или
стручну спрему дипломираног дефектолога-олигофренолога, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да
има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик
и мађарски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3-5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Знање језика се доказује дипломом, односно сведочанством да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на том језику или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да у
облику оригинала, или код јавног бележника оверене фотокопије, поднесе доказе о испуњавању услова из предметног
конкурса. Конкурс је отворен и пријаве кандидата подносе
се на прописаном обрасцу Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, у затвореним ковертама са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу: ШОСО „Братство“, 21220 Бечеј, Доситејева 11.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Телефон за контакт: 021/6916-363.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

Наставник предметне наставе за област
саобраћаја (предмети: Пословање
саобраћајних предузећа, Шпедиција,
Транспортно право и шпедиција,
Економика и организација саобраћаја)
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;
дипломирани економист; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области економских
наука: изборни модули, односно студијски програми на којима је изучаван наставни садржај из области предмета.

Наставник практичне наставе за област
саобраћаја (за образовне профиле:
саобраћајно-транспортни техничар и
транспортни комерцијалиста)
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт; инжењер
саобраћаја, железнички смер; мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт; дипломирани
инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу железнички саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије на студијском
програму, односно модулу железнички саобраћај; струковни инжењер железничког саобраћаја, завршене основне
струковне студије на студијском програму, односно модулу
железнички саобраћај.
ОСТАЛО: кандидати морају да имају одговарајуће образовање; 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
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Наука и образовање
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови у
погледу образовања: одговарајуће високо образовање 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. Одговарајуће образовање подразумева и 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. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну докуметацију: оверену копију дипломе,
уверење из казнене евиденције МУП-а да нису осуђивани и
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију).
Доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Кандидат који има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. 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 образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Психолошку процену способности за рад са децом у ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Домар - мајстор одржавања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ : Кандидат који конкурише за наведено радно место
треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017) члан 139 Закона о основама система образовања
и васпитањаваспитања прописује услове за пријем у радни
однос, односно да у радни однос у установи може да буде
примљено лице ,под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) 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 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 тачка 1), 3)-5)овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат уз пријаву треба да достави:
1. доказ да поседује средње образовање (IV степен стручне
спреме -машинске, електро или грађевинске струке, III степен стручне спреме - металске струке- инсталатер водовода
и канализације -оверена фотокопија), 2. да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству РС оригинал
или оверена копија), 3. 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,
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП-а не старије од шест месеци). Напомена:
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место
треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017) као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017), члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у
установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није 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 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано
је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне,односно стручне области или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године ,по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; чланом 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана наставник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17) прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на радном месту
наставник разредне настсве и то: 1. професор разредне
наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4)
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 7) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да поседује
одговарајуће образовање(оверену фотокопију дипломе), 2.
да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС оригинал или оверена копија не), 3. доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а не старије од шест месеци), 4.
потврду о стеченом образовању 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,
5. доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-

зовно-васпитни рад односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком оригинал или оверена копија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс
неће бити разматране. У складу са чланом 155 став 1 и став
2, у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и тех. развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“ на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или на тел. 021/643-3201.

ПАНЧЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 45% радног времена,
ради замене директора коме мирује радни
однос због избора на функцију

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др. закон, даље Закон) као и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: да има
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 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 3 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 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 има држављанство Републике Србије и зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); 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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од шест месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
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Наука и образовање
У складу са чланом 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Свети
Сава” Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7

Наставник групе предмета
електротехника

на одређено време ради замене запослене до
повратка са породиљског одсуства

Наставник групе предмета
електротехника

на одређено време ради замене запослене до
повратка са неплаћеног одсуства

Наставник групе предмета
електротехника

на одређено време ради замене запосленог до
повратка са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1)
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике
Србије“ бр. 88/17 и 27/18 др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Електротехника („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 8/15,
11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 4/18 и 13/18); 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 најамање три месеца или за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело давања или примања 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 њих није утврђено дискриминаторно понашање. 4) да имају држављанство Републике Србије,
5) да знају српски језик. Уз пријаву и попуњен пријавни формулар, који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.
rs/njp-content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc., (обавезан је овај формулар) потребно је приложити: 1.
краћу биографију са кретањем у служби, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалаистичке академске студије), у складу са прописом који уређује високо образовање, почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, 3. извод из казнене евиденције о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3. услова, 4. држављанство Републике Србије, 5. доказ о адреси на
којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат може
доставити било који документ издат од надлежног органа), 6.
доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да
доставља додатне доказе за овај услов), кандидати који буду
изабрани, пре закључења уговора о раду, дужни су да достави уверење о здравственој способности за рад са децом
и ученицима. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на
адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације на телефон: 013/2352-615.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

18320 Димитровград, Кирил и Методи 12
тел. 010/362-163

Наставник биологије

настава на бугарском језику, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
за 50% радног времена у норми (10 часова)
УСЛОВИ: 1) Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, потребно је да кандидат има одговарајуће образовање
(професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, дипломирани биолог, дипломирани биолог, смер
заштита животне средине, дипломирани професор биологије, дипломирани биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, дипломирани професор биологије - мастер; лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану биографију кандидата, оригинал/
оверену копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења
о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода из матичне
књиге рођених, доказ о познавању српског језика и језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад (доказ о знању
бугарског језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на бугарском језику или положен испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе), у складу са чл. 141 ст. 7 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

Наставник биологије

настава на српском језику, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
за 50% радног времена у норми (10 часова)
УСЛОВИ: 1) Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, потребно је да кандидат има одговарајуће образовање
(професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, дипломирани биолог, дипломирани биолог, смер
заштита животне средине, дипломирани професор биологије,
дипломирани биолог - мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, дипломирани професор биологије - мастер; лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије.); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву - пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, приложи: потписану биографију, оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о
неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода из матичне
књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

Наставник економско-туристичке групе
предмета
настава на бугарском и српском језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 100% радног
времена у норми (20 часова)

УСЛОВИ: 1) Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, потребно је да кандидат има одговарајуће образовање
- дипломирани економиста, мастер економиста (завршене
основне академске и мастер студије у области економије); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву - пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
приложи: потписану биографију, оригинал/оверену копију
дипломе, оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности,
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених,
доказ о познавању српског језика и језика на коме се изводи
образовно васпитни рад (доказ о знању бугарског језика оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем
или високом образовању на бугарском језику, или положен
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе) у складу са чл. 141 ст. 7 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, за 33,33% радног времена у
норми (6+1 час)
УСЛОВИ: 1) Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, потребно је да кандидат има одговарајуће образовање
(професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика,
професор југословенске књижевности са страним језиком,
професор српског језика и књижевности, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за
књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик
и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности), мастер филолог (студијски програми: Српски језик;
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност), мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компа-
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Наука и образовање
ратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика); 2) 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) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз
пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, приложи: потписану
биографију, оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/
оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену
копију уверења о неосуђиваности, оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: 1) високо
образовање: 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; на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће
више образовање. 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: 1) средње
образовање, изузетно основно образовање и радно искуство
на тим пословима у трајању од годину дана, стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), пријавни
формулар (образац пријавног формулара кандидати преузи-

Бесплатна публикација о запошљавању

мају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов” Пожаревац,
Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и
преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129
e-mail: osbrankogo@gmail.com

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) - да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне 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 стучне
области за одговарајући предмет односно групу предмета;
на основним студијама у трајању од најмање четири године
, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника,
васпитача 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 правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Потребна документација: Кандидат који се пријављује
за радно место директора школе попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада школе,
2. доказ да поседује одговарајуће образовање (орiгинал или
оверену фотокопију дипломе), 3. доказ о положеном испиту за лиценцу или положеном стручном испиту (оригинал
или оверену фотокопију), 4. доказ о знању српског језика
(достављају само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику), 5. потврду о радном стажу
- најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал), 6. доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре
закључивања уговора о међусобним правима и обавезама
директора) - орiгинал не старији од 6 месеци, 7. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) - уверење
из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, 8. доказ да против кандидата није покренута оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17), уверење из надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци),
9. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија, не старији од 6 месеци), 10. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 11.

доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата ако је претходно обављао дужност директора школе
(извештај просветног саветника), 12. доказ о обуци и положеном стручном испиту за директора установе (оригинал
или оверена фотокопија). Уколико кандидат нема положен
испит за директора, изабрани кандидат је у обавези да исти
положи у року који је прописан законом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Комисије
за избор директора школе, по истеку рока за пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава, уз попуњен и одштампан образац формулара
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, са потребном документацијом
подноси се у затвореној коверти лично или поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Ближа обавештења могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 012/678-129.

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл.
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и
27/18) и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке акдемске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стучне области за одговарујући предмет, однсно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(лице које има завршене ове студије другог степена, мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стучне области за одговарајући премет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године), кандидат треба да испуњава
услове за наставника гимназије, педагога и психолога; 2) да
поседује дозволу за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога, психолога; 3) да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе (кандидат који нема
положен испит дужан је да га положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност); 4) да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одоварајућег образовања. 5) да има психичку, физичку и здравствену способност са рад са децом и ученицима;
6) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик јер се на њему остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарујућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона; уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника
(оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (напомена: потврда садржи
податак о радном стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој кандидат ради, ако кандидат није
у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат
стекао радно искуство у области образовања и васпитања);
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; уверење
да није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 3акона
које издаје надлежна полицијска управа (уверење мора бити
издато након расписивања конкурса); оригинал или оверену
копију уверења привредног суда да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење
мора бити издато након расписивања конкурса); оригинал
или оверена копија уверења 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 одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 108/2015), уверење мора бити издато након
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расписивања конкурса; оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених за кандидате који су променили
презиме односно име после издавања дипломе, које није
старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења
о држављанству које није старије од 6 месеци; оверену копију
доказа да зна српски језик (осим кандидата који је образовање
стекао на том језику); оригинал или оверену копију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора; биографију са кратким
прегледом радних ангажовања и предлогом програма рада
директора школе; -у складу са чланом 123 став 14 Закона кандидат може да достави и оригнал или оверену копију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора у раду; уверење о
положеном испиту за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен испит за
директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност).
Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор
директора оверавају се од стране надлежног орагана. Уколико
је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члан
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна српски језик.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе на тел.
012/522-570. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за директора”, лично у канцеларији секретара школе
или послати на адресу школе: Пожаревачка гимназија, 12000
Пожаревац, Симе Симића 1.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Немањина 37
тел. 033/244-5553, 063/106-3088

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове прописане чл.
122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У погледу образовања кандидат треба да испуњава
услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број
88/17. и 27/18.), и то: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
трена и: да има дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и
здравстену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна 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 (достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику); да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има обуку и положен испит за директора установе. Кандидати који немају положен испит дужни су да га положе у року
од 2 године од ступања на дужност директора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију: пријаву
са биографским подацима и кретањем у служби, адресом
становања, бројем телефона, адресом електронске поште;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
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образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторског понашања - уверење
МУП-а: доказ да се против кандидата не води кривични
поступак - потврда суда; извод из МК рођених (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење
(доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о
међусобним правима обавезама и одговорностима); оверену
фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени
спољашњег вредновања за кандидате који су предходно
обављали дужност директора. Рок за достављање пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.10.2018.
године, за радно место наставника руског језика, на
одређено време до повратка одсутног запосленог
преко 60 дана са 44% радног времена, мења се у
делу који се односи на радно време и треба да стоји:
са 55,56% радног времена. У осталом оглас остаје
непромењен.

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

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА
ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Поништава се конкурс од 15.10.2018. године, који
је објављен 24. октобра 2018. године у публикацији
„Послови”. Конкурс се поништава у потпуности, за
сва наведена радна места.

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Директор

ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 2
и 2, Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018) и Правилником о
ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015) односно које:
има високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или имтердисциплине, мултидисциплина, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (предходно завршене студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет,односно групе предмета);
да има високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005 године; да испуњава услове за
наставника средње стручне школе за подручје рада: економија, право и администрација, трговина, угоститељство и
туризам, машинство и обрада метала и електротехника за
педагога или психолога; 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности, да има држављанство РС, да
зна српски језик, има дозволу за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, има обуку и положен испит
за директора, изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, фотокопију
извода из МК рођених, оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену копију дозволе за рад, односно
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, уверење да није осуђиван за
наведена кривична дела, уверење надлежног привредног
суда да није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу дужности, лекарско уверење, доказ о знању српског језика (ако образовање није стечено на српском језику),
доказ да има обуку и положен испит за директора (пријава уз
коју није приложен овај доказ неће се сматрати непотпуном),
уколико се пријави кандидат који је предходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, преглед кретања у служби са биографским подацима.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

11407 Селевац
тел. 026/371-090

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и да је стекао
високо образовање из области економских наука на основним студијама 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, а изузетно лица са средњим образовањем и најмање
пет година радног искуства на овим пословима. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, потврду о
радном искуству од најмање пет година за лица са средњим
образовањем, уверење о држављанству не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције СУП-а);
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1. тачка 5.
Закона о основама система образовања и васпитања – да
зна српски језик (само за кандидате који образовање нису
стекли на српском језику), пријаву на конкурс са кратком
биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и налази се на сајту Министарства. Копије морају бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о озбору кандидата,
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи мати
у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“, 11407 Селевац. Сва
обавештења могу се добити на број телефона: 026/371-090.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721
Оглас објављен 07.11.2018. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место под редним бројем 1: наставник енглеског језика, које је
објављено техничком грешком. У осталом делу
оглас је непромењен.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
”ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, са 40% радног времена
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 Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
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
преносом система 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 (оргинал или оверену копију, не старије од шест месеци),
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања (оргинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), доказ о знању српског
језика (обавезно за кандидате 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 дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто
поседује пожељно је да достави). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата Комисија ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ бр. 88/2017), за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања: 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. Испуњеност услова за пријем у радни однос
у установи за образовање и васпитање (члан 139 Закона о
основама система образовања и васпитања): 1) да кандидат
има одговарајуће образовање, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије. 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесник
треба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству - оригинал или оверена копија
не старије од шест месеци), oверену фотокопију дипломе о
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стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања тј.
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, потврду о обуци и положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеној обуци и испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора школе и правилник
о полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обевези да положи испит за директора у законском
року), радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну
биографију и све доказе о испуњености услова за избор чије
се прилагање тражи. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству Републике Србије
и знању српског језика саставни су део пријаве за конкурс.
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора
Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са
назнаком “За конкурс“, непосредно школи или препорученом поштом, на адресу школе 11420 Смедеревска Паланка,
Војводе Степе 20. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Додатне информације се могу добити
на телефон школе: 026/340-721.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„КИШ ФЕРЕНЦ“

Телечка, Трг ослобођења 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника, педагога или психолога и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа. Услови:
поседовање одговарајућег високог образовања из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18), то јест
високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или
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 - у
ком случају је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице које, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона
за наставника ове врсте школе, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) или
на студијама у трајању од три године, или више образовање,
за наставника основне школе, дозволу за рад наставника
и стручног сарадника, обуку и положени испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
мађарског језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве за пријем кандидата
се подносе лично или слати поштом препоручено на адресу
школе: Основна школа „Киш Ференц“, 25222 Телечка, Трг
ослобођења 2. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати за
директора школе треба да приложе: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству не старије од 6
месеци и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
српског језика и мађарског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање: средње, више или високо образовање, стекли
на тим језицима); у складу са чланом 141 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, стручног сарадника; уверење о неосуђиваности из МУП-а; уверење надлежног суда да се против њега не води истрага или кривични
поступак по оптужници или оптужном предлогу који није
правоснажно окончан и да није одређен притвор у скраћеном поступку пре доношења оптужног предлога; уверење
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; потврду о радном искуству; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе - оверена копија), у супротном
је потребно доставити потврду надлежне школске управе да
у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника,
ако га поседује - оверена копија); оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује;
пријава која не садржи овај доказ неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да
у законском року положи испит за директора школе, тј. у
року од две године од дана ступања на дужност); преглед
кретања у служби са биографским подацима и предлогом
програма рада директора школе; доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (кандидат може приложити лекарско уверење из
досијеа). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат је
дужан да прибави пре закључења уговора. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 025/864-023.

ОШ „АВРАМ МРАЗОВИЋ”
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Професор ликовне културе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Законом о раду, као и посебне услове на основу чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017): 1. да има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном 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 треба да испуњава услове у погледу степена и врсте 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, 11/16, 2/17, 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 од 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, уи складу са европским системом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, обавезно 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 испит
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
следећу документацију: оригинал или оверену копију дипломе (као као доказ о одговарајућем образовању); доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија), не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије
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од 6 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 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским ситемом
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 испит 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 коме 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 на адресу, са назнаком: „За конкурс”.
Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у листу „Послови“.

ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника разредне наставе 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 Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичкох дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 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 пријеме 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 http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену
копију не старије од 6 месеци - обавезно, диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију не старију од
6 месеци- обавезно, доказ о неосуђиваности за дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основам система образовања и
васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци - обавезно, доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику), оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стеченом
стручном испиту или потврду високошколске установе да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у току студија или након 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
комисија ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве треба послати на адресу: Основна
школа „Светитељ Сава“, Светог Саве бб, 11432 Друговац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 026/721-114.

ОШ ”НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ”
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, завршен први степен
образовања; основна школа; да има одговарајућу психичку
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 родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
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групе кривичних дела против полне слободе и друга кривична дела предвиђена чл. 139 ЗОСОВ; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба приложити: сведочанство о стеченом образовању,
односно оверену копију сведочанства; уверење о некажњавању; уверење о држављанству. Лекарско уверење о физичкој и психичкој способности за рад са децом и ученицима
подноси само изабрани кандидат, пре потписивања уговора. Сходно чл. 154 ЗОСОВ, кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, доставља установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Дефектолог наставник са одељенским
старешинством у посебним условима

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник практичне наставе машинске
струке са одељенским старешинством у
посебним условима
на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Дефектолог наставник у посебним
условима

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139, 140 и 141 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,27/18) и у складу са
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 3/17), Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС- Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012), Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник Просветни гласник РС”, 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 и 6/2014), да
је стекао средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе; 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 и 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 школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење
о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а из
казнене евиденције; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доказ се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горенаведену адресу или предати
лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити
на број телефона: 022/310-026.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено:1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и 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 пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога, лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета;2) да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има
дозволу за рад директора - лиценцу за директора (кандидат
који нема ту лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 4) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство Републике Србије;
7) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик); 8) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат је дужан да достави
следећу документацију: 1) диплому о стеченом образовању
(оригинал или оверену фотокопију); 2) уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола
за рад, оригинал или оверену фотокопију); 3) дозволу за рад
директора, односно лиценцу за директора школе (ако је кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију); 4) уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал
или оверену фотокопију); 5) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); 6) доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик)
- оригинал или оверену фотокопију ( осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 7) оригинал или оверену фотокопију уверења 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);
8) оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); 9)
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ
(не старије од 6 месеци); 10) потврду о радном искуству;
11) уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 12)
извештај просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе); 13) преглед кретања у служби са биографским подацима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за директора”. За потребне информације
обратити се секретару школе на телефон: 022/584-014.
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Наука и образовање

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 69
тел./факс: 022/472-035

Наставник историје

непуно радно време, 9 наставних часова
недељно, односно 18 радних сати недељно
(45% од прописане норме); на одређено
време ради замене одсутног запосленог којем
мирују права и обавезе из радног односа
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 1. одговарајуће образовање, 2. да лице
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије. Кандидат у пријави на
конкурс подноси следећа документа: пријавни формулар
који можете наћи на интернет страници Министарства;
испуњеност услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се оригиналом, односно овереном фотокопијом
дипломе/уверења о звању и степену стручне спреме; доказ
о неосуђиваности (уверење издаје надлежна полицијска станица); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци).
Напомена: пријављени кандидати биће упућени на претходну проверу психофизичких способности, у складу са законом.
Доказ о здравственој способности кандидата подноси се пре
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на телефон: 022/472-035. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе
се на адресу школе: 22400 Рума, Главна 69, са назнаком „За
конкурс“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“
22400 Рума, ЈНА 140
тел/факс: 022/474-042
e-mail: pravnik.muzicka@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чланом 122, 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); одговарајуће
образовање из члана 140. став 1 и 2 Закона за наставника
основне музичке школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу наставника или стручног сарадника);
најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има држављанство Републике Србије; да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе;
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Директор школе именује се на период од 4 (четири) године. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Поред молбе са кратком биографијом,
адресом становања, бројем телефона, потписом кандидата и
оквирним планом рада за време мандата, кандидати подносе следећа документа којима доказују испуњење тражених
услова: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом

Бесплатна публикација о запошљавању

образовању за наставника основне музичке школе, педагога
или психолога; уверење о положеном стручном испиту или
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија);
оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење општинског суда да против њега није покренут кривични поступак
(не старији од 30 дана); уверење привредног суда о неосуђиваности за привредни преступ (не старије од 30 дана); доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије (не
старије од 30 дана); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (не старије од 6 месеци); потврду о најмање 8 (осам)
година радног стажа у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о положеном испиту за директора установе (с обзиром
на то да Министарство просвете није организовало полагање
испита за директора установе, пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати непотпуном); доказ о
знању српског језика осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико је кандидат претходно обављао
дужност директора установе, резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, тел. 022/474-042. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично или поштом
на адресу школе: Основна музичка школа „Теодор Тоша
Андрејевић“, 22400 Рума, ЈНА 140, у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
МИХИЗ“
Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026
e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 27% радног
времена
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1) кандидат треба
да има одговарајуће високо образовање на студијама другог 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. Обавезно образовање лица из члана 140. Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из
претходног става, наставник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве
на конкурс. Доказ из тачке 2) се прибавља при закључењу
уговора. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и доставља: оверену
копију дипломе о стеченом високом образовању; доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом члан 139. став 1. тачка 3. Закона - уверење из МУП-а, не старије од шест месеци,
оригинал или оверену копију држављанства, не старије од
шест месеци, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених. Доказ о знању српског језика доставља се
само уколико образовање није стечено на српском језику, а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Рок за достављање пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса у просторијама школе:
Змај Јовина 59, Ириг. Контакт: Исидора Бирињи, директор и
Анамарија Аврамовић, секретар.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Спремачица

на одређено време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове и ако: 1) има завршену основну
школу; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: ПУ „Бошко Буха” Инђија,
Душана Јерковића 17а, са назнаком „Пријава на конкурс”.
Информације о конкурсу могу се добити у предшколској
установи и на телефон 022/560-614, радним даном од 07.00
до 14.00 часова. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове и ако: 1) има одговарајуће високо образовање на студијма првог степена (основне академске, основне струковне, специјалистичке струковне студије),
односно на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), или на студијама у трајању од три године или вишим
образовањем - васпитач; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар
потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о некажњавању из МУП-а,
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; доказ о о знању српског језика на
коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно
је да достави уверење да је положио испит из српског језика
са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на адресу:
ПУ „Бошко Буха” Инђија, Душана Јерковића 17а, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити
у предшколској установи и на телефон 022/560-614, радним
даном од 07.00 до 14.00 часова. Напомена: изабрани кандидат
је дужан пре закључивања уговора о раду да достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

14.11.2018. | Број 803 |

47

Наука и образовање

ШОСО “АНТОН СКАЛА”

22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број” број 88/2017, 27/18) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника школа за основно и
средње образовање за децу са сметњама у развоју, за педагога или психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005 године;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о
некажњивости Привредног суда; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директора, али ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи овај испит у законском
року, након што министар просвете донесе одговарајући
подзаконски акт). Поред молбе са прегледом кретања у
служби са биографским подацима и предлогом рада директора школе, кандидати подносе следећа документа којима
доказују испуњавање тражених услова: диплому о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о некажњивости
из привредног суда; уверење о држављанству не тарије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
уколико одговорајуће образовање није стечено на том језику (оригинал или оверена фотокопија); доказ о положеном
стручном испиту или о положеној лиценци за наставника
или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија);
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, са подацима о пословима и радним задацима које је
обављао (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). 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. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, на телефон: 022/310026. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
услова достављају се поштом или лично на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за директора школе”.

СУБОТИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник предметне наставе
економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: Према правилницима о степену и врсти образовања наставника у стручним школама за подручја рада
машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај,
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послове наставника за економску групу предмета може да
обавља: дипломирани економист, дипломирани инжењер
организације рада, дипломирани инжењер за индустријски
менаџмент, мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије у области економије.

Наставник практичне наставе у
подручју рада Саобраћај - железнички
саобраћај
на одређено време, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017 и
16/2018 ) послове наставника практичне наставе у области
железнички саобраћај може да обавља: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички
саобраћај и транспорт, инжењер саобраћаја, железнички
смер, саобраћајно-транспортни техничар - специјалиста,
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжењерства на
студијском програму, односно модулу железнички саобраћај
и транспорт, дипломирани инжењер саобраћаја, завршене
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички
саобраћај и транспорт, специјалиста струковни инжењер
железничког саобраћаја, претходно завршене основне
струковне студије на студијском програму, односно модулу
железнички саобраћај, струковни инжењер железничког
саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл.139. и чл.140.став 1.Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140. став 1. Закона:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, који се
преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs)
на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом
одговарајућем високом образовању у складу с чл.140.
Закона, уверење из казнене евиденције МУП-а да лице
није осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, не старији од 6 месеци, оверену копију
доказа да зна српски језик, (оверена копија дипломе о
завршеној средњој школи, вишој школи или факултету
на српском језику или уверење о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Напомена: уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. Закона на
српском језику , сматра се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик, биографију са
прегледом радних ангажовања. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након психолошке
процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору
кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима пре закључења уговора о раду. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од
стране надлежног органа,у супротном, неће се узети у
разматрање. Пријаве доставити на адресу: Техничка школа „Иван Сарић“, Трг Лазара Нешића 9, 24000 Суботица
(са назнаком „Конкурс за радно место наставника економске групе предмета/ или наставника практичне наставе“).
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона:
024/555-221. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

Директор

на мандатни период 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, 27/2018) и чланом 2-7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015),односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастерструковне 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, на основним
студијима у трајању однајмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат
мора да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 (кандидат који нема положен испит
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност), 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 кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и давања мита;
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности, уверење/потврду (оригинал) из
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој нијепретходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подоношења оптужног предлога за наведена кривична дела, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује,
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај
просветног саветника).Кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави резултате
стручно-педагошкогнадзора 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 јези-
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Наука и образовање
ку, 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). Неблаговременеи
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за
директора”, на адресу: Средња техничка школа „Шинковић Јожеф“, Трг Зорана Ђинђића 10, Бачка Топола. За све
информације позвати број телефона: 024/714-434.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник математике

за рад у одељењима на српском наставном
језику
УСЛОВИ: високо образовање, професор 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 математичар-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 ињжењер
математике-мастер(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани ињжењер 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, мастер професор предметне наставе. 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.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018-др.закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„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 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, да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. На основу члана
141. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, може да
обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одгова-

Бесплатна публикација о запошљавању

рајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ 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, (оригинал или оверена фотокопија
потврде - уверења високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и
психологије или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу), за оне кандидате
који то поседују, доказ из казнене евиденције МУП-а 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 за које није, у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање(оригинал или оверена фотокопија) и уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику, а доказује се потвдом високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе(оригинал или оверена
фотокопија). 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 Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. У складу 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 формуларом достављају
школи. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа
„Соња Маринковић“, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ „МАЈУР“
Мајур

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017); наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмете; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, 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 до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку,
физичку и и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона, које има држављанство Републике Србије и
које зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободне, 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 (од надлежне службе МУП), оригинал или оверену
копију уверења о држављансту Републике Србије (не старије

од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на
кандидате који нису образовање стекли на српском језику).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом
на горенаведену адресу.

Наставник географије
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмете; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, 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 до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку,
физичку и и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона, које има држављанство Републике Србије и
које зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободне, 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 (од надлежне службе МУП), оригинал или оверену
копију уверења о држављансту Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на
кандидате који нису образовање стекли на српском језику).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом
на горенаведену адресу.
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на одређено време, замена запослене која
у школској 2018/2019. обавља послове
помоћника директора, са 60% радног времена
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмете; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне,
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 до 10. септембра 2005. године. Лице из
подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; психичку, физичку и и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, које
има држављанство Републике Србије и које зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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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 слободне, 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 (од надлежне службе МУП), оригинал или оверену
копију уверења о држављансту Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на
кандидате који нису образовање стекли на српском језику).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на горе наведену адресу.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник француског језика

на одређено време, најдуже до 31.08.2019.
године, са 20% од пуне радне норме

Наставник енглеског језика

на одређено време, најдуже до 31.08.2019.
године, са 10% од пуне радне норме
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане, Законом
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 88/2017), Законом о основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс су:
оверена фотокопија дипломе, као и оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу или уверење високошколске установе (додатак
дипломи) да има положен испит из педагогије и психологије,
оверена фотокопија уверења о држављанству. Доказе уз
пријаву на конкурс слати у овереној фотокопији, јер се исти
не враћају. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
на конкурс се неће узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел: 015/352-730

Референт за административне послове
и техничар одржавања информационих
система и технологије
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених
законом треба да имају средње образовање (економске
струке, економско технички програмер-оператер система)
сходно правилнику о систематизацији и организацији послова у Стручној хемијској и текстилној школи у Шапцу. Кандиати морају имати: одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравстену способност за рад са децом и ученицима, 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 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 њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Репубике Србије, знање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидати достављају следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности (издаје
надлежна полицијска управа), уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-

50

| Број 803 | 14.11.2018.

собност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје отворен осам дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу: Стручна хемијска и
текстилна школа, Улица хајдук Вељкова 10, 15000 Шабац,
телефон 015/352-730.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”
31263 Варда
тел. 031/888-034

Наставник техничко-информатичког
образовања, информатике и
рачунарства и технике и технологије
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
са трудничког и породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са 55%
радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање за наставника и стручног
сарадника школе, а из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања / изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
за наставника ове врсте школе најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен
испит за директора установе; 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 којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву подноси:
биографске податке, односно радну биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању за наставника и стручног сарадника у овој школи;
оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника и стручног сарадника, односно уверења о положеном стручном испиту; 4) потврду о 8 година рада у области
образовања; 5) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); 6)
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора школе); 7) доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
не старије од 6 месеци); 8) доказ да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, оригинал или оверну фотокопију уверења не старије од 6 месеци; 9) доказ да није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање/ оригинал или оверену фотокопију
уверења не старије од 6 месеци, 10) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 11) извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 12) остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору,
нпр. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно- васпитни рад за кандидате који одговарајуће образовње нису стекли на српском језику. Директор се бира на
период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом
документацијом доставити на адресу: Основна школа „Стеван Јоксимовић“, Рогачица, 31255 Рогачица, са назнаком
„За конкурс за директора“ или лично у Секретаријат школе.
Документација се неће враћати по окончању конкурса. О
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року
од 8 дана од дана пријема решења о имаеновању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на телефон: 031/3850-440.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 5/14 и 13/17- УС), испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 88/17). Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност прописаних услова и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, оверену фотокопију изввода из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију уверења о држављанству,
уверење о неосуђиваности, уверење високошколске установе да је кандидат стекао образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Пријаве на конкурс могу
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Основна школа “Јордан Ђукановић”, 31263
Варда, Варда бб, са назнаком “Пријава на конкурс” или лично
у просторијама школе. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
“МИОДРАГ В. МАТИЋ”

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-692

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона да поседује одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 др. закон) као и Правилником о степену и врсти образовања
и наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,
за наставника - дефектолога, педагога или психолога школе; 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групе предмета (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно стручне области педагошких наука 2) на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да има лиценцу - дозволу за
рад наставника, педагога или психолога, да има најмање 8
година рада у установи и у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, положен
испит за директора школе (изабрани директор који нема
положен испит за директора је дужан да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и 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 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 има држављанство РС, да зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни
рад (само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс приложе: извод из матичне књиге рођених на
новом обрасцу (оригинал или оверну фотокопију истог), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
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оверена фотокопија истог); оригинал диплому или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију или препис лиценце - дозволе за рад
наставника, односно психолога или педагога, потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од
послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је
кандидат био распоређен и време трајања рада из области
васпитања и образовања). Лекарско уверење са утврђеним
психичким, физичким и здравственим способностима за рад
са децом и ученицима прибавља се при закључењу уговора
о раду односно међусобним правима и обавезама. Уверење
или потврду МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), доказ, потврда да против кандидата није покренута оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама образовања и васпитања (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци). Поред наведеног, кандидат треба да у пријави наведе биографске податке са кратким прегледом о кретању у досадашњој служби
или радном односу као и податке о стручном усавршавању
и организационим способностима и прегледом програма
рада школе. Доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата (извештај просветног саветника) односно,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе, доказ о обуци и положеном испиту за директора не може се доставити, јер програм обуке за директора и правилник о полагању
испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи испит за директора у закономском року. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања истог. Непотпуне и
неблаговремене пријаве као и пријаве са прилозима, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Пријаве
са документацијом и прилозима достављају се у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за директора школе“, поштом
на адресу Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”, 31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1. Додатне информације се могу добити у секретаријату школе на телефон: 031/563-692, факс: 031/563-690.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

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

Наставник немачког језика

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.

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

ВАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЖИВОРАД ГРБИЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-264

Оглас објављен 15.08.2018. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
виолине, на одређено време до повратка одсутне
запослене. У осталом делу оглас остаје непромењен.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник енглеског језика

у централној школи у Џепу и Репишту,
са 41,11% (8 часова) радног времена,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка
раднице са трудничког боловања, као и
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета)

Наставник географије

у издвојеном одељењу у Мањаку, са 35% (7
часова) радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана (до повратка раднице са трудничког
боловања, као и породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета)

Наставник грађанског васпитања

у издвојеном одељењу у Мањаку и
централној школи у Џепу, са 15% (3 часа)
радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана (до
повратка раднице са трудничког боловања,
као и породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)

Учитељ

у издвојеном одељењу у Ружићу, са 100% (20
часова) радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
(до повратка раднице са боловања)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидат има одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, 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 10.09.2005. године. Уз пријаву приложити:
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверени доказ о школској спреми (диплома), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оверени), потврду високошколске установе о
остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са ЕСПБ (лице које је стекло високо образовање по
пропису почев од 10.09.2005. године). Лице мора да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потврду да
лице није осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду и то од стране лица које је примљено по конкурсу. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима
обавља надлежна служба за послове запошљавања у Врању
са кандидатима који уђу у ужи избор, а испуњавају услове
конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 154 став 5 Закона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу:
Основна школа „Војвода Радомир Путник” Џеп 17514.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел/факс: 017/405-035, 415-604

Професор микробиологије са
епидемиологијом - теорија

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску
микробиологију; доктор медицине, специјалиста епидемиолог; доктор медицине; специјалиста доктор медицине,
специјалиста за медицинску микробиологију; специјалиста
доктор медицине, специјалиста епидемиолог.

Професор педијатрије - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детата
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар; специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Професор педијатрије са негом теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар; специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Професор кинезиологије - теорија

за 15% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Професор психијатрије - теорија

за 5% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета.
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста психијатрије; специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Професор прве помоћи - настава у
блоку

за 20,3% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са трудничког
боловања, породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) доктор медицине; 2) доктор стоматологије; 3) специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; 4)
виша медицинска сестра; 5) виша медицинска сестра - техничар; 6) виша медицинска сестра општег смера; 7) виша медицинска сестра интернистичког смера; 8) виша медицинска
сестра хируршког смера; 9) виши медицински техничар; 10)
виша медицинска сестра; 11) струковна медицинска сестра;
12) организатор здравствене неге; 13) специјалиста струковна
медицинска сестра; 14) дипломирана медицинска сестра; 15)
мастер медицинска сестра. Лице из подтач.(4)-(15) ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Професор гинекологије и акушерства теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор медицине, специјалиста опште медицине;
доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор гинекологије са негом теорија

за 10% радног времена, на одређено веме до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
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УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор медицине, специјалиста опште медицине;
доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине;
специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор акушерства са негом теорија

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

за 15% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор акушерства и гинекологије са
негом - теорија
за 5% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор медицине, специјалиста опште медицине;
доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор масаже - теорија

за 15% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста струковни физиотерапеут; мастер терапеут.

Професор основа клиничке медицине теорија

Професор интерне медицине са негом теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине;
специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор медицинске биохемије теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани
биохемичар; доктор медицине; дипломирани фармацеут
- медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке
биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар;
мастер биохемичар.

Професор физикалне терапије - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; мастер
терапеут.

Професор хирургије - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

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

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште хирургије или
једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације,
доктор медицине.

за 5% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

Професор основа клиничке фармације
- теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магастар фармације, доктор медиицне.

Професор фармакологије - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације,
доктор медицине.

Професор прве помоћи - настава у
блоку

за 14,5% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са трудничког
боловања, породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) доктор медицине; 2) доктор стоматологије; 3)
специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; 4) виша медицинска сестра; 5) виша медицинска сестра
- техничар; 6) виша медиицнска сестра општег смера; 7) виша
медицинска сестра инернистичког смера; 8) виша медицинска
сестра хируршког смера; 9) виши медицински техничар; 10)
виша медицинска сестра; 11) струковна медицинска сестра;
12) организатор здравствене неге; 13) специјалиста струковна
медицинска сестра; 14) дипломирана медицинска сестра; 15)
мастер медицинска сестра. Лице из подтач. (4)-(15) ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Професор интерне медицине - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада реди неге детета

52

| Број 803 | 14.11.2018.

Професор неурологије - теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неурологије; специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије.

Професор прве помоћи - настава у
блоку

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме и сертификат
Министарства просвете о завршеној обуци за педагошког
асистента; 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
3 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 криивчна 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 остарује образовно-васпитни
рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР ОСЛОБОДИЛАЦ“
17545 Корбевац, Село Корбевац
тел. 017/448-502

Наставник физичког васпитања

са 70% радног времена (60% у Кривој Феји
и 10% у Корбевцу), на одређено време до
повратака директора школе са функције или
у случају превременог повлачења са места
директора школе
УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор 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;
дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапеут - мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије
(према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гиманазији
- „Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник“,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017).

УСЛОВИ: (1) доктор медицине; (2) доктор стоматологије; (3)
специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; (4) виша медицинска сестра; (5) виша медицинска сестра - техничар; (6) виша медицинска сестра општег смера;
(7) виша медицинска сестра интернистичког смера; (8) виша
медицинска сестра хируршког смера; (9) виши медицински
техничар; (10) виша медицинска сестра; (11) струковна
медицинска сестра; (12) организатор здравствене неге; (13)
специјалиста струковна медицинска сестра; (14) дипломирана медицинска сестра; (15) мастер медицинска сестра. Лице
из подтач. (4)-(15) ове тачке треба да има претходно стечено
средње образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита.

ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може да буде
примљено лице под условом: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017); 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
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената: диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом
доставља се пре закључења уговора о раду, као и пријавни
формулар са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са
назнаком: „За конкурс”, на адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

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 са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију
(CV) и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме; уверење да није осуђиван - оригинал, не старији од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о
држављанству РС, не старије од 6 месеци; уколико диплома
није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, за
лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испиту из српског јазика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима - лекарско уверење, под-

за 14,5% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
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Наука и образовање
носи се пре закључења уговора о раду. Неће се разматрати
пријаве 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. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим
документима и доказима о исуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:
Основна школа „Краљ Петар Ослободилац“ Корбевац, телефон 017/448-502.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 017/411-623

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора школе у првом мандату

Наставник руског језика

са 22,22% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник грађанског васпитања

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције помоћника
директора, најдуже до 31.08.2018.

Наставник биологије

на одређено време до повратка запосленог са
боловања дужег од 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о раду и услови
одређени чл.139. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018- др.закон): 1. одговарајуће високо образовање - врсте и степена
стручне спреме утврђене чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи (мастер академске студије, специјалистичке академске или мастер струковне студије или образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који је уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеци, 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 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достаља школи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве
на конкурс, односно кандидат уз пријавни формулар треба
да приложи: 1) доказ да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању), 2)
уверење о држављанству не старије од 6 месеци и извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
3) уверење да није осуђиван за дела наведена у 3. тачки
услова, из надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), 4) доказ да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Доказ из тачке
2. односно лекарско уверење прибавља се пре закључења
уговора о раду. Потребно је да кандидат уз пријаву достави
и своју краћу радну биографију, контакт телефон и имејл као
и податак о томе да ли је евентуално у претходних 6 месеци
обавио психолошку процену способности у некој од филијала
Националне службе за запошљавање. Пријаве са потребном
документацијом, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс“ доставити лично или путем поште, на адресу: ОШ „Светозар Марковић“, Француска бб, 17500 Врање.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна
комисија и доноси решење о избору кандидата,у складу са
законом. Контакт телефон за додатне информације: 017/404220, 017/411-623.
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ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“
17507 Власе
тел. 017/7457-102

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 122 ст. 1, ст. 2 и става 5, 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), 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 инердисциолинарне, мултидисциплинарне, трансдисиплинарне 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 психичку, физичку, здравствену
способност за рад са ученицима и 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 има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, да има најмање 8 године рада у установи на пословима
образовања и васпитања, да има положен испит за директора школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оверену копију документа о положеном испиту за лиценцу, оверену потврду о радном стажу, најмање 8
година у области образовања, оверену фотокопију уверења
да није осуђиван за кривична дела из члана 139 става 1 тачке 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о резултату стручно-педагогшког надзора у раду
кандидата, план и програм рада директора школе, лекарско
уверење о психичкој физичкој и здравстевној способности
за рад са децом и ученицима. Документа која се прилажу не
треба да су старија од 6 месеци. Кандидат изабран за директора школе, који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од 2 године, у складу са условима прописаним законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одшатампани формулар са
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом остављају лично или поштом на адресу школе
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс избор директор
школе“. Рок за подношење је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића бб
Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 802 од
07.11.2018. поништава се у целости.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и то: 1. да има одговарајуће
образовање, завршену основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање у смислу
члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик, на коме остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави:
1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти школске спреме; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; 4.
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5. доказ о познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе); осим наведеног, кандидати достављају
и остала документа од значаја за одлучивање, и то: краћу
радну биографију; доказ да против њих није покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само избрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила
пошиљку, а када последњи дана за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра сматра пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове за избор директора, у
складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу ОМШ „Стеван Мокрањац”, 19000
Зајечар, Тимочке буне 14, са назнаком „За конкурс”. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на
број 019/425-870 или 019/440-790.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2
тел. 023/533-270

Наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 15% радног
времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса 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 стечено: 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; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или оверена фотокопија
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
4. доказ о испуњавању услова 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; 5. 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. 6. 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
текста конкурса у огласним новинама 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.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2
тел. 023/533-270

23000 Зрењанин, Новосадска 2
тел. 023/533-270

Наставник здравствене неге

Наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 57,86% радног
времена

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 27,14% радног
времена

УСЛОВИ за пријем у радни однос: Учесник конкурса 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 стекао: 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; 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;
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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме; 3. оригинал или
оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. 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; 6. 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; 7. 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 текста конкурса у огласним новинама „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.

УСЛОВИ: Учесник конкурса 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;
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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; 3. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита за
образовни профил гинеколошко-акушерска сестра; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услова 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; 6. 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.
7. 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 текста конкурса у
огласним новинама 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 могу се добити од секретара
школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

Библиотекар

Наставник техничког образовања и
технике и технологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/17 и 27/18), посебне услове из члана 6 став 1 тачка
8) Правилника 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, 3/17 и 13/18),
као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина,
односно: I - да има одговарајуће образовање, односно да је:
1. дипломирани библиотекар - информатичар, 2. професор,
односно дипломирани филолог језика и књижевности, 3.
професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности, 4. професор разредне
наставе, 5. професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, 6. професор,
односно дипломирани филолог књижевности и језика, 7.
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, 8. професор српског језика и књижевности, 9. професор српске књижевности и језика са општом књижевноћу, 10.
професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, 11. професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност, 12. мастер библиотекар - информатичар, 13.
мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика), 14. мастер професор језика и књижевности
(главни предмет/профил библиотекарство и информатика);
II - да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; III - 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;
IV - да има држављанство Републике Србије; V - да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, да га одштампају и доставе
установи заједно са потребном документацијом. Уз пријавни формулар учесници конкурса треба да доставе: 1. краћу
биографију; 2. диплому о траженој врсти и степену стручне
спреме, оверена фотокопија; 3. доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије (уверење факултета или копија
индекса или доказ о положеном стручном испиту - испиту
за лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење
издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије од
шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5. уверење
о држављанству РС, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија; 6. извод из МК рођених, обична копија;
7. доказ о познавању српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености
услова из тачке II прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити
на следећу адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, 23000 Зрењанин,
Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком „За конкурс - библиотекар”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, лично или на телефон: 023/548-820.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17), треба да
испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18), посебне услове из
члана 3 став 1 тачка 13) Правилника 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, 3/17 и 13/18), као и посебне услове
из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно: I да
има одговарајуће образовање, односно да је: 1. професор
техничког образовања, 2. професор технике, 3. професор
технике и информатике, 4. професор информатике и техничког образовања, 5. професор техничког образовања и
машинства, 6. професор технике и машинства, 7. професор машинства, 8. професор електротехнике, 9. професор
техничког образовања и техничког цртања, 10. професор
техничког образовања и физике, 11. професор физике
и основа технике, 12. професор техничког образовања
и хемије, 13. дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 14. дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, 15. професор
физике и основа технике за основну школу, 16. професор
техничког образовања и васпитања, 17. професор техничког васпитања и образовања, 18. професор политехничког
образовања и васпитања, 19. професор политехничког
васпитања и образовања, 20. професор политехничког
образовања, 21. професор технике и графичких комуникација, 22. професор производно-техничког образовања,
23. дипломирани педагог за техничко образовање, 24.
дипломирани педагог за физику и основе технике, 25.
професор основа технике и производње, 26. професор
политехнике, 27. професор технике и медијатекарства,
28. професор техничког образовања и медијатекар, 29.
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, 30. дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, 31.
дипломирани професор технике и информатике - мастер,
32. дипломирани професор технике - мастер, 33. мастер
професор технике и информатике, 34. мастер професор
информатике и технике, 35. професор основа технике и
информатике, 36. мастер професор технике и информатике за електронско учење, 37. мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
области техничког и информатичког образовања); II - да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; III - 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; IV - да има држављанство
Републике Србије; V - да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, да га одштампају и доставе установи заједно са
потребном документацијом. Уз пријавни формулар, учесници конкурса треба да доставе: 1. краћу биографију;
2. диплому о траженој врсти и степену стручне спреме,
оверена фотокопија; 3. доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије (уверење факултета или копија
индекса или доказ о положеном стручном испиту, испиту
за лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој
евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5. уверење о држављанству РС, не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија; 6. извод из
МК рођених, обична копија; 7. доказ о познавању српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику). Доказ о испуњености услова из тачке II
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање “Послови”. Неуредне, непотпуне

и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ “Жарко Зрењанин”, 23000 Зрењанин,
Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком „За конкурс - техничко
образовање и техника и технологија”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или
на телефон: 023/548-820.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

Домар - мајстор одржавања

са 50% радног времена, на одређено време
до краја школске 2018/19. године
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 23 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи “Др
Бошко Вребалов” Меленци. Кандидат треба да: 1) има
одговарајуће образовање и положен испит за рад са судовима под притиском; 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) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
као језик на којем се 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 стеченом четвртом
степену стручне спреме електро, столарске, водоинсталатерске или машинске струке; 4) уверење или други доказ
о положеном испиту за рад са судовима под притиском,
односно послове руковања постројењем у котларници;
5) уверење о држављанству; 6) извод из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили име или презиме после издавања дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 7) 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; 8) 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. Сва документа морају бити у оригиналу или овереној
фотокопији. У складу са законом, под крајем школске
2018/19. године сматра се 31.08.2019. године. 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 здравственој 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”, 23270 Меленци, Српских владара 63, са назнаком „За
конкурс“.
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ОШ „2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Референт за правне, кадровске и
административне послове

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа кандидата: 1. да има одговарајуће образовање: средње образовање (IV степен) економске струке, додатна знања
(испити) радно искуство: знање рада на рачунару. 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
(проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања у року од осам дана од дана истека рока за
подношење пријава), 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 је држављанин Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс је потребно поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом
образовању, држављанство РС, не старије од 6 месеци;
извод из казнене евиденције МУП РС ПУ Зрењанин - прибавља кандидат, доказ о здравственој способности прибавља кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената,
оне морују бити оверене. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „2. ОКТОБАР“
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са непуном нормом
часова од 30%, на српском језику
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа кандидата:
1. да има одговарајуће образовање: академски музичар,
дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани
музички педагог, дипломирани музичар - композитор,
дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани
музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста,
дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани
музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш,
дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста,
дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар
- виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста,
дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар
- обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар
- тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор
црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајани-

ста, дипломирани музичар за медијску област, професор
музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог,
дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар
(педагог, појац и диригент хора), професор музичке културе, мастер теоретичар уметности (професионални статус:
музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички
теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални
статуси), мастер композитор, дипломирани трубач; дипломирани клавириста. Лица која су стекла академско звање
мастер морју имати предходно завршене основне академске студије. Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања у року од осам
дана од дана истека рока за подношење пријава) 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 је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс је
потребно поднети следећа документа: кратку биографију,
диплому о стеченом образовању, држављанство РС, не
старије од 6 месеци, извод из казнене евиденције МУП
РС ПУ Зрењанин - прибавља кандидат. Уколико се на овај
конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити
оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Доказ о здравственој способности прибавља кандидат који буде закључио
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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4. Форум напредних технологија

Ф

БУДУЋНОСТ У ИНФОРМАТИЧКИМ
ТЕХНОЛОГИЈАМА

орум напредних технологија организовао је Град Ниш
у партнерству са Привредном комором Србије - Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског
и Топличког управног округа, Електронским факултетом Универзитета у Нишу, Филијалом Ниш НСЗ и Кластером
напредних технологија - НиКАТ.
„Ниш постаје све значајније место за Србију. Oво је град
који се прогресивно развија, који има одличну геостратешку
позицију, добру инфраструктурну повезаност, али и, пре свега,
снажну основу добро образованих грађана. Као круна огромних
напора, активности и улагања, 21. новембра долази званично
отварање почетка радова на изградњи Научно-технолошког
парка Ниш. Ово је највећа инвестиција у знање, науку и младе
људе у Нишу до сада. Зграде, путеви и инфраструктура јесу
важни, али свему живот дају људи који имају сан и енергију да
тај сан остваре у свом граду, у својој земљи“, поручио је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Путем видео-линка, из Сан Франциска јавио се Никола Божиновић, из информатичке компаније „Фрејм“, поручивши да
је срећан јер је његов град, Ниш, одлучио да управо на модерним, информатичким технологијама гради будућност и да ће
захваљујући тој одлуци бити у прилици да престигне и неке
који су сада испред нас.
Државна секретарка Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Татјана Матић је подсетила да је у Нишу опремљен део Електронског факултета и отворен Стартап центар,
што је за младе научнике значајно пред изградњу Научно-технолошког парка. За Ниш је важно и што ће бити део „дигиталног пута свиле“ са Кином, а очекује се и реализација неких
пројеката у оквиру те сарадње.

Током Форума одржани Специјализовани
сајам запошљавања и Сајам образовања
Свечаном отварању ових манифестација присуствовали су
државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Светозар Алексов, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Габријела Грујић,
генерални директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, градоначелник Ниша Дарко Булатовић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица директора
Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић.
„Нама је потребан нови систем образовања и на томе се
увелико ради. Процене показују да Србији недостаје 15.000 ИТ
стручњака, а пројекције говоре да реалне потребе до 2020. го-
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дине износе чак 30.000 стручњака из те области. Морамо креирати систем који ће бити у стању да одговори тим захтевима“,
истакла је овом приликом Габријела Грујић.
О напорима које улаже Национална служба за запошљавање како би потребе тржишта рада за људским ресурсима из
области напредних технологија биле задовољене, говорио је генерални директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић.
„Потребе тржишта су заиста велике и Национална служба
за запошљавање је уз подршку Владе Републике Србије организовала информатичке обуке за 775 полазника у првом циклусу обука. Очекујемо да значајан број лица, с обзиром на велико интересовање које постоји за овим обукама, буде додатно
укључен у наредном циклусу“, истакао је Мартиновић.
„Постигли смо одличне резултате и то Форум сваке године
изнова доказује. Као круну тог успеха имаћемо почетак дуго
најављиване изградње Научно-технолошког парка, који ће
дати значајан додатни импулс даљем развоју града“, истакао
је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
На Специјализованом сајму запошљавања учествовало је
25 компанија које су понудиле око 150 слободних радних места, углавном из области напредних технологија.
„Очекујемо пораст потреба за ЛЕД сигнализацијом и директно у вези са тим намеравамо да запослимо значајан број
инжењера електронике“, казао је Филип Јанковић, из компаније ДМВ ДОО, која се бави производњом путне сигнализације
најновије генерације.
Паралелно са Специјализованим сајмом запошљавања
одржан је и Сајам образовања, односно професионалне оријентације, на коме је учествовало 15 образовних установа из области високог, вишег и средњег образовања.
Велика посећеност, одлична пратећа дешавања, као и панели „Изазови високог образовања, где смо сада и шта нас
очекује у будућности“ и „Примери добре праксе и иновације у
основном и средњем образовању“, обележили су последњи дан
4. Форума напредних технологија.
Национална служба за запошљавање је узела активну улогу у организацији овогодишњег Форума и поред главних манифестација, попут сајмова запошљавања и образовања, учествовала и у тематским стручним панелима на Нишком саветовању
економиста одржаном у оквиру Форума. Директор Филијале
Ниш НСЗ Бобан Матић учествовао је на панелу „Инвестиције и
људски ресурси - отворена питања“, на коме је истакао важност
Владан Крстић
инвестирања у људске ресурсе.
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Економски одрживи системи управљања отпадом у Србији

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

„Србија ће добити функционални систем управљања отпадом уз остваривање
дијалога свих заинтересованих страна и учешће јавности и тиме се придружити
другим развијеним земљама“, најавио је министар заштите животне средине Горан
Триван на конференцији „Зелена економија и економски одрживи системи управљања
отпадом у Србији“
„Управљање отпадом једно је од кључних питања
за унапређење стања и системску уређеност животне
средине, које има своју економску и социјалну димензију и представља један од најважнијих приоритета
Министарства заштите животне средине“, рекао је
Триван.
Он је додао да ће у Србији бити уведен систем
управљања отпадом који ће је увести у ред када је у
питању област заштите животне средине, уз примену искустава других земаља, чиме ћемо прескочити
неке фазе које су друге земље морале да пролазе на
овом путу.
„Систем управљања отпадом мора бити економски оправдан и одржив. Да би могли да дођемо до
таквог модела, било је неопходно да прво установимо право стање у сектору отпада на нивоу локалних
самоуправа, које се веома разликује од општине до
општине. Сада имамо дијагнозу и знамо куда да кренемо“, објаснио је Триван.
Садашње стање у области управљања отпадом
указује на значај континуитета, али и на неопходност измена раније утврђених стратегија. Рационални приступ, заснован на еколошком принципу, подразумева смањење планираног броја регионалних депонија у Србији и обнављање, а не спаљивање ресурса.
„Нећемо губити време, него ћемо у наредном периоду доћи до решења. Србија не може да опстане овако мусава и ја то нећу
дозволити. Могуће је више варијанти система управљања отпадом, али имајући у виду искуства развијених земаља, он мора бити
економски оправдан“, истакао је министар и додао да би држава остварила своје циљеве у области отпада, мора да ојача инспекцијску службу и повећа субвенције рециклерима.
„Моменат када ставите у погон регионалне депоније, јесте моменат када систем управљања отпадом
бива уређен. Када тако поставите систем, он се касније сам одржава, а са тржиштем које функционише,
привреда ће сама наћи интерес да ради у земљи, а
не да извози отпад као ресурс. Који год систем да успоставимо, он ће бити донет на основу дијалога свих
заинтересованих страна и учешћем јавности, а једном
када се успостави, биће непрекидно предмет преиспитивања, ради тражења евентуално бољих решења“,
истакао је Триван.
Директор Агенције за заштиту животне средине
Филип Радовић рекао је да је у области управљања
отпадом неопходно применити искуства развијених
земаља и учити од њих, али у Србији се промене на
том плану већ дешавају. За то су неопходна средства,
али и подршка јавности.
„Важно је да грађани разумеју да постројење за
прераду отпада испуњава еколошке стандарде, јер
мора бити саграђено у складу са законом у којем су
примењене европске одредбе заштите животне средине и да је за животну средину и њихово здравље много опасније када таквих постројења нема“, нагласио је
Радовић.
Он је истакао да је неопходно подстаћи тржиште
која ће довести до инвестирања у зелену економију.
Конференција о зеленој економији и економски одрживим системима управљања отпадом у
Србији биће настављена следеће године, када ће се
расправљати о резултатима рада на њиховом успостављању, договорено је на крају расправе.
Извор: енергетскипортал.рс
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Ваздухопловство богатије за нову даму пилота

НАЈМЛАЂИ ПИЛОТ У СРБИЈИ
Николина je још у детињству упознала ваздухопловство уз свог оца Нику Адамова,
једног од најуспешнијих српских спортских пилота

Н

иколина Адамов из Аеро-клуба
„Кикинда“, седамнаестогодишња
ученица Ваздухопловне академије у Београду, смер авио-техничар, недавно је постала поносна власница међународне дозволе приватног
пилота авиона, такозване ППЛ дозволе.
Тиме је Николина као једна од најмлађих
ушла у свет спортских пилота и савладала први корак на путу ка професионалном управљању авионима, а каже да је
заљубљена у небеско плаветнило, као и
да је то једaн од најлепших и најизазовнијих позива на свету.
Да овај пут није случајан, говори чињеница да је Николина још у својим најранијим годинама упознала ваздухопловство уз свог оца Нику Адамова, једног од
најуспешнијих српских спортских пилота.
„Када сам имала четири године, први
пут сам се возила авионом, без имало
страха. Каснијих година посебно сам се
заинтересовала за ракетно моделарство
и такмичења у овом спорту. Међутим,
уз размишљање које је дошло са школовањем, приликом одабира средње
школе, схватила сам да сам заљубљена
у ваздухопловство и летење и да је мој
прави избор Ваздухопловна академија“,
описује Николина како је почела рад у
ваздухопловству.
Што се тиче обуке и полагања теоријског и практичног дела, Николина је
све то завршила у Београду и Кикинди.
„Теоријски део сам завршила у својој
средњој школи - Ваздухопловној академији, где сам одслушала преко 150
часова који укључују девет различитих
ваздухопловних предмета. Практичан
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део сам завршила у мом родном граду
Кикинди, где сам остварила налет од
преко 45 сати. Научила сам оштре и благе заокрете, маршутно летење, принудно слетање, како одреаговати у случају
отказа мотора и најважније сегменте
- полетање и слетање. Коначно стицање
дозволе дошло је након лета са испитивачем из Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, када сам
имала завршни испит - руту од Кикинде
до Новог Сада и назад“, прича наша саговорница.

Николина Адамов, као и њена млађа
сестра Маја, већ неколико година поседује и такмичарску дозволу Ваздухопловног савеза Србије за ракетно моделарство. Њих две су први пут наступиле
2014. године на државном првенству у
ракетном моделарству, највећем и најважнијем домаћем такмичењу. Николина
је тада освојила друго место у категорији
израде макета у конкуренцији и сениора и јуниора. После тога је наступала на
бројним такмичењима, али као најбоља
истиче се на Љубљана купу 2015. године, када је добила награду као најбољи
јуниор у класи С6А (ракете са траком) и
Љубљана куп 2017. године, када је поново
освојила злато у истој класи у јуниорској
и треће место у сениорској конкуренцији.
Као ученик треће године Ваздухопловне академије, има велике планове у
ваздухопловном свету. „Оно што даље следи јесте план да остварим неопходне сате
налета за наставак обуке и стицање дозволе транспортног пилота авиона. Планирам да завршим факултет, а са завршетком свих школовања и да се запослим.
Волела бих да то буде наша авио-компанија, а касније можда нека већа инострана
авио-компанија”, прича Николина.
Пред њом су године школовања и
стицања искуства, али је време свакако на њеној страни, с обзиром да је већ
као средњошколка стекла прву пилотску
дозволу и тиме обогатила ваздухопловни свет младошћу и новом енергијом.
Ваздухопловни савез Србије
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Сајбер безбедност у центру пажње

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ
НА ИНТЕРНЕТУ
Панел дискусија под називом „Како
до безбеднијег интернета?“ одржана је у
Музеју науке и технике у Београду, у организацији Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“, која већ
шесту годину заредом организује различите акције како би се подигла свест о
том проблему. На панелу је поручено да
појединци треба пре свега да пазе шта
претражују на интернету и које мејлове отварају. Такође, редовно ажурирање
софтвера на уређајима и антивирусних
програма је основни вид бриге о сопственој безбедности на интернету.
На панелу је истакнуто да су враћање
фокуса са машина на људе, као и стална
едукација и информисање о тој теми полазне тачке до веће безбедности на интернету. О тим проблемима важно је говорити и када за њих не постоје готова решења,
сложили су се учесници дискусије.
Којим врстама напада су изложени наши уређаји повезани на интернет?
Да ли су антивирусни софтвери у стању
да се изборе са актуелним претњама?
О овим и сличним темама на панелу су
говорили Данијел Соколовић, експерт за
безбедност у фирми АСТ из Ниша и Жарко Кецић, руководилац Сектора ИКТ сервиса у Регистру националног интернет
домена Србије.
На почетку се говорило о мотивима
за хакерске нападе на интернету.
„Добит која се остварује хаковањем
један је од главних разлога за овакве нападе. Новчани износи који се могу остварити на овај начин крећу се и до неколико милиона долара“, рекао је Данијел
Соколовић.
„Многе велике компаније схватиле су
колико је важно да открију слабости соп-

ствених система у погледу сајбер безбедности, па одвајају доста новца да се пронађу и пријаве потенцијални проблеми.
Људи најчешће нису ни свесни колико
тога је рањиво у њиховом систему, а што
је систем већи то је већи и број слабости.
Паралелно са развијањем антивируса и
система заштите, развијају се и вируси,
а чак 2,4 одсто њих није препознато од
стране ниједног антивируса“, истакао је
Соколовић.
Током свог излагања, Жарко Кецић,
експерт за безбедност, посветио је велику пажњу ДНС систему (Domain Name
System), односно систему који повезује
ИП адресе и називе домена.

„ИП адресе користе уређаји у својој
интернет комуникацији, а називи домена су људима лакши за памћење, па ДНС
систем служи као нека врста телефонског именика на интернету. У највећем
броју случајева му се може веровати,
али и он има одређене слабости, јер је
прављен осамдесетих година прошлог
века када се није много водило рачуна о
безбедности“, рекао је Кецић.
На панелу је поручено да појединци
треба пре свега да пазе шта претражују
на интернету и које мејлове отварају.
„Обични људи нису занимљиви хакерима колико системи. Хаковањем система једне фирме, на пример, добијају се
поверљиви подаци који се могу искористити на различите начине“, рекао је Данијел Соколовић и додао да свако од нас
на много начина може да угрози, али и
да унапреди своју безбедност на интернету. Редовно ажурирање софтвера на
уређајима и антивирусних програма је
основни вид бриге о властитој сајбер безбедности.
,,Технологија напредује изузетно брзо.
Јаз између напретка технологије и дигиталне писмености је велики и важно је
стално радити на едукацији корисника,
посебно најмлађих, али и њихових професора“, саветује Жарко Кецић.
Скуп „Како до безбеднијег интернета?“
део је редовних едукативних активности
РНИДС-а које су намењене пре свега члановима српске интернет заједнице.

Јелена Бајевић, Извор: РНИДС
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Предузетничка прича

НАШИ ЏЕМПЕРИ НА ТРЖИШТУ
ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ
Маријана је прешла дуг пут, из родног Панчева одселила се у Грчку и тамо
засновала породицу, а онда се вратила у банатски град, како би ту развила
сасвим неочекивану каријеру

К

ада је пре неколико година избила економска криза у
Грчкој, Маријана Андрић је била млада мама. Пореклом из Панчева, у Грчку је отишла на школовањe и
тамо основала породицу. Њен муж, заступник међународног ланца трговина за продају одеће, није имао разлога да
брине за будућност. Све се променило када је Грчка потонула
у кризу. „Од богатог човека остао је без примања. Са двоје деце
знала сам да немам времена за губљење“, прича Маријана.
Њени џемпери данас се поручују чак из Европе и Америке.
„Одлучила сам да спојим традиционалне методе и савремени дизајн. На мојим моделима, који су модерни, видљива је традиција
овдашњих жена, које имају много искуства у овом раду“, каже она.
Са Маријаном Андрић разговарамо у Панчеву, у стану који
је претворила у радионицу за ручно плетене џемпере од вуне.
Окружени смо разнобојним моделима и ролнама вуне. Када је
пре две године покренула посао, имала је три плетиље - сада
за њу ради тридесетак жена. Неке су из Панчева, неке из села у
околини Златибора.
„Посао се развио зато што сам била упорна, нисам никога
слушала. Због тога је трпео мој брак, али сам успела да подигнем породицу“, каже она.
Њен живот се данас одвија између Атине и Панчева. Улоге у кући су се промениле - док је она „на терену“, муж је са
децом. „Деца знају да мама није ту, јер мама прави џемпере.
Отац ужива у времену које проводи са њима. Била сам 20 дана,
да им скувам, да их одведем у школу“, каже наша саговорница.
Своју мануфактуру је назвала „Маридруна“.
„Рекла сам себи да сутра морам да имам оправдање зашто
нисам била са њима, да им кажем да је мама била одсутна зато
што је хтела да иду у добре школе.“

У Грчкој не постоји оваква вуна
Маријана прича о томе како је дошла на идеју да покрене
посао. Сваки њен гест одражава хитру и одважну тридесетогодишњакињу. Постаје јасније шта значи бити предузетница.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Била сам у осмом месецу трудноће када сам позвала другарицу која живи у Њујорку. Питала сам је шта тамо нема што
ми имамо. Рекла је да су ручно плетени џемпери веома на цени.“
Два месеца након што се породила села је у кола и упутила
се ка Златибору. Зауставила се у првом селу и питала за плетиље.
„У Грчкој не постоји оваква вуна“, објашњава Маријана.
Њена замисао је била да традиционалну вештину плетења
прилагоди новом добу. Када се на насловној страни популарног грчког часописа славна водитељка појавила у њеном џемперу, знала је да је на добром путу.
Вратила се у Панчево код мајке и ставила оглас за плетиље у листу „Панчевац“. Одзив је био одличан, као и реакција
у општини, где је представила пројекат.
„Кад су чуле ‚кукичање‘, ‚плетење‘, жене су изашле из својих
канцеларија и обасуле ме питањима“, каже млада предузетница. Од новца који је добила од општине купила је разбој и вуну.
Гордана Барбара, тридесетогодишња медицинска сестра,
упознала је Маријану преко мајке која се јавила на оглас у
„Панчевцу“.
„Допала ми се атмосфера. Окупи се пуно жена, једна другој
показују мустре. У почетку није било лако, али доста сам научила“, каже ова мајка троје деце.
Џемпере које праве шаљу купцима широм света, захваљујући
интернету. Поруџбине стижу из Европе, Америке, Израела, али и
Бразила. „Мислила сам да је тамо увек лето“, смеје се Маријана.
Намерава, каже, да запосли још жена. „У овом послу не
можеш да имаш велика очекивања јер се не користе машине,
већ руке. Циљ ми је да се наш производ више цени“, објашњава
наша саговорница.
Из Лондона, где се џемпери продају у неколико радњи, већ
Извор: bbc.com
је стигла поруџбина за наредну зиму.
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Од државе скоро 10.000 евра за младе пољопривреднике

ПРОДУЖЕНА АКЦИЈА ПОДРШКЕ
Министарство пољопривреде продужило је конкурс за још 40 дана.
Земљорадници од 18 до 40 година добијају подстицаје од скоро 10.000 евра,
које обично улажу у нову механизацију, биљну и сточарску производњу,
те унапређење прераде млека, воћа и поврћа.
Млади пољопривредници с овим новцем од државе најчешће улазе у
послове садње лешника, што им је довољно за покривање основних трошкова на почетку или за садњу поврћа и дизање пластеника. Како каже
повртар из Србобрана Борислав Ковач, на хектару кромпира може да се
заради 2.000 евра, на парадајзу и више, око 5.000, али озбиљан посао долази тек с пластеницима.
„Подигао сам један пластеник где узгајам чери парадајз и паприке.
Ускоро планирам да направим још један пластеник са јагодама и зато сам
конкурисао за субвенције. Жеља ми је да на крају заокружим производњу
и правим своје умаке, слатке и љуте, као и пекмез“, каже Борислав Ковач, млади повртар из Србобрана.
Како кажу у Министарству пољопривреде, укупан број поднетих захтева у овој години до сада је 1.275, што је знатно више у односу на прошлогодишњих 767. Додају да је највеће интересовање, као и прошле године, за набавку атомизера, прскалица, сејалица,
дрљача, система за наводњавање, опреме за пластенике, растуриваче стајњака, цистерне за осоку, плугове и сетвоспремаче, али и за
набавку квалитетних приплодних грла. Држава пољопривреднике подстиче са максимално 1,5 милиона динара. Услов је да млади
земљорадник обезбеди петину планираног новца за будућа улагања. Држава ће му унапред дати остатак, а надлежно министарство
ће пратити инвестицију и трошкове контролисати преко рачуна.
Војислав Станковић, аграрни аналитичар, сматра да живот у руралним подручјима највише компликују лоша инфраструктура и запуштеност села.
„Неколико култура пролази, пшеница и кукуруз и нешто стоке. Последњих година развија се овчарство, јер је тражња нешто
већа. Популарна је и јабука, али немамо организован наступ на тржишту, тако да бих овај новац уложио у овчарство или козарство, те у мини-млекару за сир и млеко. Ипак, младима на селу је данас теже да преживе него Робинзону на пустом острву“,
изјавио је Станковић.
Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, најавио је да ће држава наставити да дели подстицаје младима на селу. „Све
више младих у пољопривреди нам треба због повртарства. То је тешка грана, јер захтева физички рад. То није посао од 30 дана
годишње, већ је у питању озбиљан рад“, рекао је Недимовић.
Извор: Блиц бизнис

Унапређење јавне управе у Србији

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА
Обуку у Националној академији за јавну управу, од почетка њеног рада у
марту до сада је прошао 3.281 полазник, а министар државне управе и локалне
самоуправе Бранко Ружић каже да се оснивањем Академије уводи ред у област
стручног усавршавања запослених у јавној управи.
Око 400 учесника сваког месеца заврши неки од програма усавршавања
- управни поступак, инспекцијски надзор, дигиталну писменост, комуникације, заштиту људских права, еУправу... План је да у 2019. обуку прође око 6.000
службеника, а у 2020. очекује се да тај број порасте на 9.000.
Поводом годину дана од усвајања Закона о Националној академији за јавну
управу, Ружић је поручио да је циљ реформе да јавна управа буде модерна,
ефикасна и професионална.
„Национална академија је драгуљ са аспекта усавршавања запослених у јавној управи и јединицама локалне самоуправе“, рекао је Ружић.
Истакао је да је увођење реда у област стручног усавршавања посебно значајно са аспекта европских интеграција, у којима
се више од 90 одсто политика спроводи на локалном нивоу.
„Стручно усавршавање представља и европски модел и одговор на све што нас тишти у реформи јавне управе“, каже Ружић и
додаје да Академија треба да обезбеди једнак приступ праву на стручно усавршавање за више од 40.000 запослених у органима
државне управе и службама Владе Србије и органима јединица локалне самоуправе.
Министар очекује да ће Влада Србије на следећој седници усвојити уредбу на основу које ће започети процес акредитације реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања, први пут заснован на јасним и јединственим критеријумима и принципу
контроле квалитета.
Очекује се да ће ускоро Влади Србије бити предат и Секторски континуирани програм стручног усавршавања запослених
у јединицама локалне самоуправе, који до сада нису имали прилику да приступе стручном усавршавању, а који је део општег
програма обуке за 2019. Само овај програм обухватиће 16 области стручног усавршавања.
Ружић је рекао да је задовољан досадашњим радом Националне академије за јавну управу и навео да је Академија само за
неколико месеци од оснивања закључила споразуме о сарадњи са најрепрезентативнијим школама у Европи, као што је Национална школа за администрацију Француске (ЕNА) и Савезна школа за јавну управу Аустрије.
Извор: Танјуг
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Вредновање стандарда који се примењују у усклађивању рада и родитељства

П

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

ривредна комора Србије упутила је
јавни позив компанијама које послују
на територији Србије да се пријаве за
учешће у акцији „Пријатељ породице“. Позив ће бити отворен до 19. новембра, а
проглашење најбољих планирано је крајем ове
године.
Признање ће понети предузећа која су уз
добре пословне резултате изградила породично - пријатељско окружење и имају најбоље
примере праксе, на основу пет група критеријума: тржишно-финансијски показатељи
пословања; усвојени стандарди и пракса у
погледу усклађивања рада и родитељства;
резултати у области усклађивања рада и родитељства; перцепција стручне јавности, потрошача и самих запослених; оцене стручног
жирија.
За признање „Пријатељ породице 2018“
компаније конкуришу добром праксом и стандардима које примењују у усклађивању рада
и родитељства. Кандидати се пријављују попуњавањем упитника, електронским путем,
на сајту www.prijateljporodice.rs и одговарају на
око 60 питања, којима се описује пракса и резултати усклађивања рада и родитељства. Методологија избора представља комбинацију најразвијенијих светских методологија
у овој области, прилагођену конкретним циљевима, пословном и законодавном оквиру Републике Србије.
Компаније имају могућност и да на сајту акције поставе промотивни текст и свој лого, како би се представиле потрошачима
и екстерној јавности.
Избор најуспешнијих обавља се у три категорије: мала и средња предузећа, велика предузећа и јавна предузећа/већински
државна предузећа.
Акцију „Пријатељ породице“ заједнички организују Привредна комора Србије и Кабинет министра без портфеља задуженог
за демографију и популациону политику, као допринос активностима Владе Републике Србије на пољу популационе политике,
са намером да се у пословној заједници подстакне усклађивање породичног и пословног живота.
Извор: ПКС

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У СМЕДЕРЕВУ
Национална служба за запошљавање - Филијала Смедерево организовала је Сајам запошљавања 6. новембра, у холу Центра за културу Смедерево.
Веома разноврсну и богату понуду слободних послова представило
је 17 послодаваца, који су понудили 333 радна места. Међу учесницима сајма су били: PKC Wiring systems d.o.o. Смедерево, члан PKC групе
из Финске, Mayekawa SRB doo Смедерево, Kaizen d.o.o. Смедерево, Минел
Еним д.о.о. Смедерево, Желвоз 026 д.о.о. Смедерево, АС Браћа Станковић д.о.о. Гроцка, Дон Дон д.о.о. Нови Београд, Profi sistem com д.о.о. Смедерево и многи други из Смедерева и околине. Тражени су радници
различитих профила и степена квалификацијa текстилне, машинске,
металопрерађивачке, металске, електро, саобраћајне, правне, економске, трговачке, здравствене и административне струке, као и лица без
квалификација за обављање различитих послова. Код највећег броја
послова није било услова у погледу врсте стручне спреме.
Сајму је присуствовало око 750 незапослених, узимајући у обзир
број позваних лица са евиденције, као и оних који су затражили помоћ у писању радне биографије. Незапослени су били у прилици да
успоставе директан контакт са послодавцима, представе им се и предају своје радне биографије. На штанду Националне службе незапослени и послодавци добили су све информације о актуелним програЈасмина Беочанин
мима НСЗ за подстицање запошљавања.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

