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ИНОВАЦИЈЕ У ФОКУСУ
Традиција дуга 14 година и подаци да је отворено 80 успешних
приватних фирми, одржано више од 400 тренинга и представљено
више од 1.000 пословних модела, доказују важност Такмичења за
најбољу технолошку иновацију.
Промоција предузетничког начина размишљања, пружање
шансе свима који креирају нове, иновативне производе и услуге,
оспособљавање младих да изађу на тржиште и постигну успех,
циљеви су овог такмичења. Учешће, осим награда, свим такмичарима обезбеђује и бесплатну стручну помоћ у виду едукације кроз
тренинге, медијску подршку, стално праћење и помоћ и након завршеног такмичења.
Представљамо вам Филијалу Нови Пазар Националне службе за запошљавање, у којој истичу да је поверење у раду са послодавцима и незапосленима, улагање у развој предузетништва,
транспарентност у раду, конструктиван однос са локалним самоуправама и другим партнерима основ успешног рада.
И у овом броју пишемо о интересантним програмима за предузетнике и оне који планирају да се баве приватним бизнисом.
Домаћи произвођачи квалитетне хране имали су прилику да
се представе на првом сајму „Belgrade Food Show“, а учешће им је
омогућило и да се повежу са пословним партнерима, дођу до нових
продајних уговора и сагледају могућности за развој и нове инвестиције.
Квалитетна домаћа храна: месни деликатеси, сокови, џемови,
ароматични зачини, вина, разни сиреви, само су део онога што је
представљено на Првом сајму хране у Београду. Све те ђаконије, али
и стручност самих произвођача, доказали су да је храна сигурно
један од најзначајнијих брендова наше земље.
Водимо вас и на један од најзначајнијих регионалних догађаја
– 56. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације, на којем се представило више од 520 излагача из 45 земаља. У
фокусу овогодишње манифестације био је квалитетан и функционалан намештај израђен од пуног дрвета, а компаније излагачи потрудиле су се да се представе на најбољи начин публици уз бројне
новитете, премијере и креативна решења.
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Филијала Нови Пазар Националне службе за запошљавање

ПОВЕРЕЊЕ У РАДУ КЉУЧ УСПЕХА

Ф

илијала Нови Пазар обухвата град Нови Пазар и
општину Тутин, а на евиденцији на крају септембра ове године било је 26.234 незапослених. Поверење
у раду са послодавцима и незапосленима, улагање у
развој предузетништва, транспарентност у раду, конструктиван однос са локалним самоуправама и другим партнерима, чине основ успешног рада филијале.

Квалификациона структура лица на евиденцији
На евиденцији је највише неквалификованих (више од
45%), а специфичност је велики број младих, јер су Нови Пазар
и Тутин градови са највећом стопом природног прираштаја. Од
укупног броја незапослених 26% чине млади до 30 година.
„Трудимо се да на прави начин укључимо младе у савремене токове рада. Искуства нам говоре да незапослене са завршеном основном школом морамо више да укључујемо у програме
доквалификације и преквалификације како би стекли неопходне
вештине и знања“, истиче Миленко Ковачевић, начелник Одељења
за посредовање у запошљавању и планирање каријере.

Сарадња са послодавцима
На подручју филијале најчешће се траже економисти, фармацеути, професори страних језика, административни радници и програмери у ИТ сектору, комерцијалисти, књиговође...
Када је реч о занатима, најтраженији су грађевински радници
свих профила, шивачи, угоститељи, кувари, пекари...
Филијала Нови Пазар може да се похвали изузетно добром
сарадњом са послодавцима, која се реализује кроз сталне непосредне контакте, у којима стручни сарадници НСЗ настоје да
им олакшају одабир квалитетне радне снаге или прави одабир
финансијских подстицаја.
„До краја септембра реализовано је преко 590 обилазака
послодаваца, а за 722 незапослена посредовано је по актуелним пријавама потребе. Као резултат доброг односа, две године заредом, поводом Дана НСЗ, уручене су захвалнице послодавцима: АД ‚Путеви‘ - Нови Пазар, ДОО ‚Нумановић‘, СЗТР
‚Климента МСС‘ и ДОО ‚Мики Фас‘ из Тутина, за допринос у
запошљавању“, каже Ковачевић.

Реализација мера
До краја августа ове године у мере активне политике запошљавања укључено је 3.887 лица са евиденције. Значајан
износ средстава уложен је и преко ИПА фондова, па је кроз
пројекат ИПА 2013 укључено 41 лице по различитим мерама.
„За све програме у нашој филијали било је велико интересовање, али су највећу пажњу привукли програми самозапо-

шљавања и стручне праксе. Омогућено је да сопствени бизнис
покрене 77 незапослених, посао је добио 61 незапослени из категорије теже запошљивих, док је у програм стручне праксе
укључено 183 људи, а кроз јавне радове укључена су 102 лица
код 15 извођача. Када је реч о ОСИ, у јавне радове је укључено
њих 16, а двоје незапослених је покренуло сопствени бизнис,
док су три лица запослена кроз субвенције намењене послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих“,
каже Ковачевић.

Обуке за тржиште рада
Нови Пазар један је од 10 градова где се од краја септембра успешно изводе специјалистичке информатичке обуке за
25 лица са евиденције. Поред тога, тридесет незапослених са
евиденције похађа обуке за козметичаре, књиговође, вез и златовез и ручно ткање.

Сарадња са локалним самоуправама
Филијала има добру сарадњу са Градом Нови Пазар и
Општином Тутин. „Кроз пројекат ‚Нови Пазар - Нови послови‘
само ове године 20 људи добило је могућност да покрене сопствени бизнис, а посао је добило 30 незапослених из категорије
теже запошљивих. У последње две године кроз сарадњу Града
и НСЗ запослено је 100 теже запошљивих лица. Ове године и са
Општином Тутин, а на основу потписаног Локалног акционог
плана, планира се заједничко суфинансирање програма самозапошљавања и финансирање послодаваца за запошљавање
лица из категорије теже запошљивих“, истиче Ковачевић.

Сајмови запошљавања
Ове године успешно су реализована два сајма запошљавања, на којима је било понуђено више од 250 послова и Сајам
образовања у Новом Пазару. „Ефекти сајма су видљиви, с обзиром да је након шест месци запослено више од 200 људи“, каже
наш саговорник.

Планови
Филијала у наредном периоду наставља активности у
складу са Националним акционим планом, а следеће године
акценат ће бити на још интензивнијем раду са послодавцима.
„Такође, наставићемо да анимирамо незапослене да што активније и самостално траже посао и укључују се у све видове
доквалификација“, закључује Ковачевић и додаје да је велика
шанса тог краја у развоју предузетништва.
Аида Бојаџић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Од почетне идеје до готовог производа

ИНОВАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ У ФОКУСУ
У модерној економији брзих технолошких промена све је истакнутија потреба за
знањем и квалитетним идејама, па тако иновација постаје један од најзначајнијих
сегмената у пословању и важан фактор за повећање конкурентности сваке земље

Т

акмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији се
организује у континуитету од 2005. године и до сада је
окупило више од 8.500 учесника у више категорија. Током ових тринаест година, основано је и 80 предузећа,
одржано више од 400 тренинга и представљено више од 1.000
пословних модела.
Промоција предузетничког начина размишљања, пружање
шансе свима који креирају нове, иновативне производе и услуге, оспособљавање младих да изађу на тржиште и постигну
успех, циљеви су Такмичења за најбољу технолошку иновацију,
које се ове године у децембру организује 14. пут. Пријавило се
116 тимова из Србије и Републике Српске, а најзаступљеније
области рада су информационо-комуникационе технологије,
медицина, енергетика и машинство.
Учешће на такмичењу, осим награда, свим такмичарима
обезбеђује и бесплатну стручну помоћ у виду едукације кроз
тренинге, медијску подршку, стално праћење и помоћ и након
завршеног такмичења.
„Захваљујући томе што су учесници прошли обуку и научили како се ради, они су се охрабрили и стекли самопоуздање да
закораче у предузетничке воде“, каже проф. др Драган Повреновић, професор Технолошко-металуршког факултета у Београду и
координатор такмичења.
Ове године било је новина, па су уведене категорије: реализоване иновације које се могу наћи на тржишту, студентске и
средњошколске иновације. Наш саговорник истиче да је посебна пажња посвећена младима. „Желимо да их мотивишемо да
остваре своје идеје, да буду задовољни резултатима и успешни
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у својој земљи. Сви ми смо врло задовољни када се резултат
рада и труда види, а нарочито када неки млади људи који су
желели да оду у иностранство схвате да после обука имају алат
у рукама, реше да остану у Србији и постану успешни предузетници“, истиче Повреновић.
Он додаје да су резултати програма транспарентни и
мерљиви, а један од начина је да се погледа сајт Агенције за
привредне регистре, где су истакнути подаци о сјајном профиту који су остварили финалисти досадашњих такмичења за
технолошку иновацију, а који су у међувремену основали своје
компаније и успешно послују у Србији.
„Трудимо се да свим учесницима пружимо пуну подршку,
да негујемо идеје и после такмичења. Сви који су икада прошли кроз тај систем у сталном су контакту са нама, имамо сарадњу са преко 400 наших успешних људи широм света, они су
рецензенти који оцењују предате иновације и дају своје сугестије“, објашњава наш саговорник и додаје: „Обуке и едукације
учесника у програму су јако важне за њихов даљи пут, а ми се
трудимо да им пренесемо лична искуства, да их научимо свим
сегментима пословања које немају прилику да уче на другом
месту и мотивишемо их да раде самостално. Они морају да
верују у себе и томе их учимо“.
Основни циљ пројекта јесте да што већи број људи отвори
сопствене фирме и да развија пословање, а за сада су резултати
одлични, јер је више од 80 нових фирми основано и ради.
Када је реч о областима за развој иновација не постоји никакво ограничење, али искуства говоре да је највише производа
и услуга из области пољопривреде и прехрамбене производње.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Професор Повреновић сматра да је то због тога што Србија за те
области има највише сировина, али додаје да такође има много
иновативних идеја из области машинства, хемијског инжењерства, биотехнологије...

Едукација
Како бисмо чули искуства самих учесника и предавача посетили смо тренинг „Маркетинг модел“, који је одржан у
Привредној комори Србије и у оквиру којег тимови пролазе све
неопходне кораке за састављање маркетинг стратегије за своје
иновативне производе или услуге. Током обуке они заправо
проверавају да ли постоји тржиште за њихов производ, а Весна
Рашковић Депало, из организационог тима, каже да желе да
младе упознају са тржишним аспектима идеје.
„На тренингу сазнају и како да разговарају са купцима и
науче оперативне појмове који су им потребни за пословање.

Почело је пријављивање студентских и средњошколских тимова за учешће на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у
2019. години. Рок за пријаву је 1. децембар 2018.
Организатори позивају све представнике средњих школа и
студената из Србије који су заинтересовани за учешће на такмичењу да пишу на мејл: office@inovacija.org за више информација.

После едукације они су оспособљени да напишу маркетинг
модел, након чега добијају додатне савете од организационог
тима шта треба да дораде или промене. Готове идеје шаљу се
нашим рецензентима, који дају своје сугестије и суд и на крају
прва три најбоља рада одлазе у финале“, објашњава Весна.
Она додаје да млади имају шта да кажу и покажу и да им
само треба дати прилику, као и да су овогодишње идеје и иновације, али и прототипи које су направили сјајни, а да је едукација прави начин да их усмере на прави пут.

Искуства младих
иноватора
Управо са жељом да науче праве ствари, млади из целе
Србије са добром идејом пријавили су се на такмичење, а како
кажу, врло им је важно да науче како да пласирају свој производ на тржиште, али и да се добро друже и стекну нове контакте.
Сара Стојановић, ученица медицинске школе из Прокупља,
каже да јој је подршка целог организационог тима изузетно
важна и да без тога не би могла да напредује у свету предузетништва и на тржишту рада.
„Тим наше школе осмислио је и направио малу компактну
кутију за прву помоћ која стаје у џеп. Као медицинска школа
желели смо да направимо производ који је у вези са облашћу
којом се бавимо и у томе смо успели. Сматрамо да је врло важно да људи знају да пруже прву помоћ у кризним ситуацијама у свакодневном животу, а наша кутија садржи све што је
потребно да се збрине нека повреда. Већ смо били на неким
такмичењима, презентовали смо производ и сви који су га видели реаговали су позитивно“, каже Сара.
Полуфиналисти такмичења „Најбоља технолошка иновација су познати“, а завршно финале преносиће се уживо на
РТС-у, у петак, 21. децембра ове године. На такмичењу ће се
представити шест финалиста са својим иновацијама.
Јелена Бајевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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На Сајму запошљавања LINK2job 400 понуђених послова

Н

ПОСАО СЕ НЕ ЧЕКА,
НЕГО СЕ ТРАЖИ

а највећем до сада, седмом по реду,
Сајму запошљавања LINK2job,
одржаном 9. новембра у београдском хотелу „Metropol Palace”, више
од 40 компанија је понудило незапосленима преко 400 слободних радних позиција
из најразличитијих области рада.
На овогодишњем Сајму LINK2job
посла је било за раднике у области ИКТ
технологија, машинства, људских ресурса (HR), продаје и трговине, менаџмента,
маркетинга, туризма, администрације,
економије, осигурања, дизајна, правних
послова, образовања, банкарства, електротехнике...
Отварајући званично Сајам запошљавања, члан Градског већа Драгомир Петронијевић је истакао да је LINK2job једна
од најбољих приватних иницијатива на
пољу запошљавања. Како је објаснио, то
је иницијатива која опстаје и унапређује
се из године у годину и добар пример
свима који желе да започну неки бизнис
или развију и унапреде своју каријеру.
- Та приватна иницијатива је нешто
што је фалило и нашем граду и Србији, а
чији је циљ управо промоција модерних
занимања. Кажу да ће се у следећих 10
година појавити 20 потпуно нових занимања за која се данас још увек нико нигде
у свету не школује. Четврта индустријска
револуција је у току, па је суштина професионалног развоја у целоживотном
учењу и усавршавању и сталној борби за
нова знања и вештине. Зато покушајте да
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свакога дана унапредите своје знање за
један степен, а можда и за два - поручио
је Петронијевић незапосленим учесницима LINK2job сајма.
По речима Синише Кнежевића, заменика директора београдске филијале
НСЗ, Служба запошљавања подржава све
социјалне партнере, факултете, школе,
привредне коморе, државне и приватне
организације и све друге којима је циљ
смањење незапослености у Београду и
Србији.
- Посао се не чека, него се тражи и
посла има. Зато позивамо и послодавце
и незапослене да одржавају сталан контакт са Националном службом за запошљавање, како би од наших стручњака
благовремено добили праву информацију и помоћ. Посао се не може тражити
од куће и не смете чекати да вас неко позове. Ако посла нема данас, има га сутра
или прекосутра - рекао је Кнежевић и
најавио три предстојећа сајма запошљавања, на Чукарици и Вождовцу 17. и 30.
новембра и у Земуну 2. децембра, које ће
београдска филијала НСЗ организовати
заједно са градским општинама.
Сви незапослени Београђани који су
своје присуство на овом сајму најавили
преко линка, уједно су се пријавили и
за учешће на бројним корисним предавањима током сајма, али и за добијање

онлајн поклон курсева енглеског језика
и информатике (ЕЦДЛ), знања која су у
данашње време неопходна приликом
конкурисања за било који посао.
Онлајн пријављивање учесницима
Сајма запошљавања такође је омогућило да добију и бесплатну професионално урађену фотографију за своју радну
биографију (CV), које су израђивали, обрађивали и слали им преко мејла, представници ITA DesignStudio тима, на истоименом штанду.
Сајам запошљавања LINK2job је настао као друштвено одговоран пројекат
иза којег стоји Центар за развој каријере
(Center for Career Development, CCD – LINK
group), институција са дугим стажом у
посредовању између послодаваца и незапослених људи који су у потрази за
послом.
Центар за развој каријере је до сада
успешно организовао седам сајмова запошљавања LINK2job. Први овакав сајам
одржан је 2015. године, са 30 домаћих и
међународних компанија излагача и са
око 5.000 посетилаца. Сајам запошљавања LINK2job од самог почетка традиционално подржавају Град Београд и
градска филијала Националне службе за
запошљавање.
Немања Новаковић

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

ОВЕ ГОДИНЕ 600 НОВОЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ
ПРОГРАМЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Реализација програма активне политике запошљавања по јавним позивима од 27. јула 2018. године, који спроводи Покрајински секретаријат за привреду и туризам у сарадњи са Покрајинском службом за запошљавање и филијалама НСЗ са територије
АП Војводине, улази у своју финалну фазу. Већина уговора са корисницама је потписана у њиховим матичним филијалама Националне службе за запошљавање, а легла су и прва средства.
Овом проактивном политиком запошљавања, у оквиру које је ове године акценат стављен на запошљавање превасходно младих високообразованих људи из категорије дефицитарних професија, са 120 милиона динара субвенцијa обезбеђено је запошљавање скоро 600 лица кроз моделе самозапошљавања, новог запошљавања код послодаваца, те упошљавања путем јавних радова.
Пројектима субвенција усмерено је 45,3 милиона динара и тако омогућено самозапошљавање 161 лица, почетника са одрживом бизнис идејом, посебно фаворизујући жене и особе са инвалидитетом, такође охрабрујући и друге рањиве друштвене групе
у остваривању њихових пословних подухвата. И старосна структура ове групације показује нашу интенцију политике запошљавања у реалном сектору. Чак 47 лица је млађе од 30 година, у доби од 30 до 50 година је 85 лица, а самозапослених старијих од
50 година је 29. Секретаријат је у подршци овој старосној групи посебно тежио да помогне и особе којима недостаје још неколико
година до остварења права на пензију.
Буџетом од 60 милиона динара запослено је 309 лица код 175 послодаваца, истовремено релаксирајући послодавце од прилично
високих фискалних намета, што је и порука законодавцима да су нижи порези један од услова развоја привреде. Износ субвенције је
одговарао износу пореза и доприноса обрачунатих на минималну просечну зараду за период од годину дана.
Напослетку, са 15 милиона динара омогућено је да 115 лица путем 59 пројеката јавних радова, на одређени период остваре
зараду и припадајуће путне трошкове, кроз рад на уређењу еколошког, урбанистичког и административног амбијента локалних
самоуправа са територије Војводине.
Нарочито ваља истаћи да је први пут на нашим просторима посебно стимулисано запошљавање дефицитарних кадрова код
којих је препозната тенденција економске миграције ка иностранству. За запошљавање на неодређено време лекара, стоматолога,
медицинског особља, инжењера и осталих дефицитарних занимања, Покрајинска влада издвојила је бесповратну субвенцију у износу од чак 930.000 динара. Поменути модел субвенција који је уведен за запошљавање високообразованих људи и квалификованих
радника, примењив је и у оквиру сличних пројеката Развојне агенције Војводине и Србије, али и других релевантних институција.
Како наводе у Секретаријату, настојали су да избегну традиционалне форме субвенција намењене великим компанијама,
усредсредивши се на запошљавање дефицитарних занимања, као и на женско и социјално предузетништво, на запошљавање
младих и угрожених друштвених категорија, јер су они ,,нова крв“ и покретачка снага своје заједнице. Поред развојне, сви ови
пројекти имају и своју социјалну и демографску компоненту, јер се млади предузетници и стручњаци охрабрују да остану у
својој земљи и свом граду или општини, те да им се омогуће изгледи за рад и професионално напредовање у својим матичним
срединама.
Душко Крнајац

Сомбор

НОВИ ЦИКЛУСИ ФУНКЦИОНАЛНОГ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
У нове циклусе функционалног основног образовања укључено је 45 незапослених лица на подручју Филијале Сомбор
Националне службе за запошљавање.
Функционално основно образовање одраслих се реализује у сарадњи са школама
верификованим од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, односно са Школом за основно образовање
одраслих у Сомбору и са ОШ „Петефи бригада“ у Кули. Ове школске године у овај
програм је укључено 45 незапослених лица
- 12 у Кули, а 33 полазника у Сомбору. Највише полазника је у трећем циклусу - 22,
односно завршавају 7. и 8. разред, 16 полазника је у другом циклусу и завршавају 5. и
6. разред, а 7 полазника се налази у првом
циклусу, што подразумева укључивање у
прва четири разреда основне школе.
Након успешног завршетка основне школе полазници стичу могућност укључивања у обуке у циљу стицања компетенција
за обављање једноставних радњи.
У току трајања програма, Национална служба сноси трошкове уџбеника, уколико уџбеници нису обезбеђени на други начин
и исплаћује трошкове превоза полазницима.
Циљ функционалног основног образовања одраслих је унапређење квалитета радне снаге и подизање компетентности и
запошљивости незапослених лица без основног образовања и квалификација.
Гордана Предојевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Први сајам хране високог квалитета

ДОМАЋИ КВАЛИТЕТ НА СТОЛУ
Одржан је први велики сајам висококвалитетне хране „Belgrade Food Show“,
на којем је производе из индустрије воћа, поврћа, меса и млечних производа
представило више од 80 излагача из целе Србије и региона. Дводневни сајам
у хотелу „Crowne Plaza“ у Београду организовале су Америчка агенција за
међународни развој (УСАИД) и Асоцијација за промоцију српске хране, са циљем
да се српска и регионална прехрамбена индустрија приближе купцима

К

валитетна домаћа храна: месни деликатеси, сокови, џемови,
ароматични зачини, вина, разни
сиреви, само су део онога што је
представљено на Првом сајму хране у
Београду. Све те ђаконије, али и стручност самих произвођача, доказали су да
је храна сигурно један од најзначајнијих
брендова наше земље.
Поред тога што су могли да пробају и
да се упознају са иновативним производима домаћих и регионалних произвођача, посетиоци су могли и да чују сјајне
предаваче на панел дискусијама, који су
се бавили актуелним темама из области
производње и дистрибуције хране. Неке
од тема панела биле су: Пут до тржишта
– амбалажа, сертификати, логистика,
Глобални трендови и шансе за српску
храну, Мобилизација капитала за развој
прерађивачке индустрије, Како створити
премијум производ, а говорило се и о искуствима купаца и дистрибутера.
Сајам хране омогућио је излагачима
да се повежу са пословним партнерима
и да дођу до нових продајних уговора и
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сагледају могућности за развој и нове
инвестиције.
Излагачи су се сложили да је оваква манифестација нешто што је овом тржишту потребно, као и да је то прилика
за њих да се повежу са дистрибутерима,
али и представе своје производе великом
броју купаца.
Управо нашом квалитетном, домаћом
храном одушевљен је и Кајл Скот, амбасадор САД у Србији. „Од када сам стигао
овде импресиониран сам колико храна
има велику улогу у српском друштву.
Грађани Србије су поносни на своју храну и врло су креативни и иновативни при
експериментисању са висококвалитетним, природним производима. Време је
да више људи широм света то препозна
и сазна које прехрамбене производе врхунског квалитета Србија производи“, рекао је амбасадор на отварању и додао да
наша храна треба да има значајно место
на међународном тржишту.
Министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде Бранислав Недимовић
указао је на значај одржавања оваквог
догађаја, пре свега због тога што помаже излагачима да склопе нова пословна
партнерства и потпишу нове уговоре и
најавио да ће Влада Србије до краја годи-

не изаћи са новим пакетом подршке за
прехрамбену индустрију.
„Ово је прилика да увежемо оне који
желе да купе квалитетну робу и оне који
иновативно производе на тржишту и да
на тај начин српску прехрамбену индустрију учинимо конкурентнијом“, рекао је
министар и додао да је ова манифестација изузетно важна за промоцију огромног потенцијала наше прехрамбене
индустрије.
„Поред извоза домаћих сировина,
много је важније за Србију да користи ове
ресурсе за развој производа високог квалитета и да их извози као српске брендове.
Тако ћемо сви у ланцу вредности имати
много више користи. Због тога ће се Министарство пољопривреде фокусирати на
подршку иницијативама које чине српску прехрамбену индустрију конкурентнијом“, закључио је Недимовић.
Манифестацију „Belgrade Food Show“
подржао је УСАИД кроз Пројекат за конкурентну привреду, вредан 12 милиона
долара. Пројекат подржава напоре који
јачају српску прехрамбену индустрију,
посебно у домену прераде и пласмана
воћа и поврћа. Програм подршке креиран је тако да може да повећа конкурентност и извозни потенцијал целокупног
Јелена Бајевић
сектора.
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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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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07 - пречишћен текст и
109/09), у складу са закључком Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51
број: 112-5938/2018 од 28. јуна 2018 године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за међународну
сарадњу и планирање пројеката у
области развоја речне транспортне
инфраструктуре

Група за пројекте речне транспортне
инфраструктуре и међународну сарадњу,
Одељење за водни саобраћај, Сектор за
водни саобраћај и безбедност пловидбе,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати рад Дунавске комисије,
Међународне комисије за слив реке Саве и Централне комисије за пловидбу Рајном, припрема
извештаје за учешће делегације Републике Србије
у раду међународних речних комисије; припрема
стручне основе за израду нацрта закона и предлога
других прописа у области унапређења унутрашњих
пловних путева у складу са међународним конвенцијама; прати реализацију пројеката речне инфраструктуре; прати и спроводи међународне прописе у области спречавања загађења унутрашњих
вода са пловила; прати програме и планове одржавања, обележавања и развоја пловних путева,
прати примену Оквирног споразума о басену реке
Саве, усвојених протокола приложених Оквирном
споразуму о басену реке Саве и реализацију пројеката на Сави и прати и анализира пројекте Савске комисије и Дунавске комисије (ДК), припрема
извештаје о спровођењу међународних конвенција
у области унутрашње пловидбе чија је страна уговорница Република Србија; припрема платформе и
извештаје за учешће у раду стручних радних група
UNECE Радне групе за пловидбу WP.3/SC3; прати
примену Конвенције о режиму пловидбе на Дунаву
и препоруке Дунавске комисије усвојене на састанцима техничке групе стручњака Дунавске комисије; припрема платформе за учешће делегације
Републике Србије у раду Дунавске комисије, Међународне комисије за слив реке Саве и Централне
комисије за пловидбу Рајном, као и извештаје о
учешћу делегације Републике Србије у раду међународних речних комисија; припрема извештаје о
спровођењу међународних споразума на Дунаву
чија је Република Србија страна уговорница; прати иницијативе за сарадњу на Дунаву у области
безбедности пловидбе и спречавања загађења
унутрашњих вода са пловила; учествује у изради
информатора о раду у делу који се односи на Сек-
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тор, врши његово ажурирање и стара се о доступности информација од јавног значаја из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

судном испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника, у
суду или општини. Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Услови: стечено високо образовање из из научне
области правне науке или научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање енглеског, немачког, француског или
руског језика, познавање рада на рачунару.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање рада
на рачунару - практичном провером рада на рачунару; познавање Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим водама и међународних споразума у
области водног саобраћаја - усмено; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се
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 (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Оригинал или оверена фотокопија сертификата
или другог доказа о познавању енглеског, немачког, француског или руског језика (сертификати,
дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).
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.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене код јавног
бележника, у суду или општини.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном право-

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву
о сагласности за прикупљање података на јавном
конкурсу за попуњавање извршилачких радних
места је могуће преузети на веб-страници Службе
за управљање кадровима, на адреси: www.suk.gov.
rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства - Одељење за правне,
кадровске и опште послове, Београд, Немањина 22-26,
са назнаком: „За јавни конкурс“.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Радмила Матић, тел. 011/3622-064.
V Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведенo раднo местo и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашенoм раднoм месту,
провера стручних оспособљености, знања и вештина која се вреднују у изборном поступку обавиће
се у просторијама Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина
22-26, почев од 5. децембра 2018. године.
О свему претходно наведеном кандидати ће бити
благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на бројеве или адресе које су
навели у својим пријавама.
Напомене: За оглашено радно место радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидат који први
пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под
условом да тај испит положи до окончања пробног
рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидат са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији, као и
непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе: www.e.uprava.gov.rs, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
На основу чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05
- исп., 83/05 - исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), чл. 17 став 1, чл. 18 став 2, чл. 19
став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-10120/2018 од 29.
октобра 2018. године, Министарство правде оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку пословима
стратешког планирања и европских
интеграција, у звању млађи саветник приправник
Одсек за стратешко планирање и
европске интеграције, Сектор за
европске интеграције и међународне
пројекте
1 извршилац

Опис послова: учествује у праћењу рада и релевантних докумената у којима су исказани стратешки приоритети и захтеви процеса придруживања
и њиховом повезивању са кључним документима Републике Србије и стратегијама Министарства; учествује у изради извештаја, мишљења и
информација из области стратешког планирања и
правосуђа у процесу придруживања ЕУ; учествује
у праћењу реализације програма европских интеграција; помаже у спровођењу активности Министарства у процесу стратешког планирања и придруживања ЕУ; учествује у припреми материјала
за седнице Унапређеног сталног дијалога између
државних органа Републике Србије и представника Европске комисије и сачињава одговарајуће
извештаје; сарађује са другим државним организацијама и институцијама у процесу стратешког
планирања и придруживања ЕУ; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
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 4
године или специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару, знање енглеског
језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за припрему пројеката,
у звању саветник
Група за припрему пројеката, Сектор за
европске интеграције и међународне
пројекте
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: прати реализацију програма европских интеграција у области правосуђа; сарађује са
заинтересованим странама у процесу програмирања у области правосуђа; идентификује и израђује
нацрте предлога пројеката и предлоге пројеката са
пратећом документацијом према утврђеном формату; учествује у оцени приоритета, изради и усклађивању прилога за стратешке документе; прибавља
потребну документацију за кофинансирање суфинансирање пројеката ради планирања буџета; припрема извештаје, информације, презентације и другу документацију у вези с програмирањем пројеката;
припрема документацију за информисање јавности
у вези с претприступним фондовима ЕУ; спроводи
препоруке ревизора, као и принципе и правила неопходна за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру
надлежности унутрашње јединице, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3
године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару (Word,
Excel, Power Point, Internet); знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point,
Internet) - практичним радом на рачунару; знање
енглеског језика - усмено; познавање Закона о
државној управи, Закона о министарствима, познавање области припреме и планирања пројеката
финансираних из фондова Европске уније и билатералне сарадње из делокруга рада Министарства
правде - усмено и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за подршку пословима
спровођења пројеката, у звању млађи
саветник - приправник
Одсек за спровођење пројеката, Сектор
за европске интеграције и међународне
пројекте
1 извршилац

Опис послова: прикупља и обрађује податке и
информације потребне за израду/ажурирање плана јавних набавки, спровођење јавних набавки и
плаћања за одобрене пројекте; учествује у припреми релевантне тендерске документације и закључења уговора; прати спровођење уговора и помаже у контроли активности уговарача; по потреби
учествује у раду Комисије за одабир понуда и
пријава понуђача; учествује у припреми извештаја
о припреми тендерске документације и спровођењу пројеката у складу са процедурама; пружа
подршку раду екстерних оцењивача, националних
ревизора и ревизора Европске комисије, учествује
у спровођењу активности у вези са видљивошћу
пројеката финансираних из фондова ЕУ; прикупља
информације и води евиденцију релевантних података о пројектима из надлежности Министарства;
учествује у спровођењу принципа и правила неопходних за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања
средствима ЕУ; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; знање рада на
рачунару (Word, Excel, Power Point, Internet,); знање
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности посредно, путем стандардизованих тестова; знање
рада на рачунару (Word, Excel, Power Point, Internet)
- практичним радом на рачунару; знање енглеског
језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за међународну правну
помоћ, у звању саветник
Одсек за међународну правну помоћ
у грађанским стварима, Одељење за
међународну правну помоћ, Сектор за
међународну правну помоћ
1 извршилац

Опис послова: поступа по замолницама за међународну правну помоћ у грађанским стварима; даје
обавештења о домаћим прописима и постојању
узајамности; учествује у изради домаћих прописа
и међународних уговора о међународној правној
помоћи у грађанским стварима; обавља послове у
вези са грађанско-правним аспектима међународне
отмице деце; обавља послове у вези са признањем
и извршењем страних судских и арбитражних одлука; учествује у поступку легализације домаћих јавних исправа ради њихове употребе у иностранству;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; познавање енглеског језика - усмено;
познавање Закона o рeшaвaњу сукoбa зaкoнa сa
прoписимa других зeмaљa, Конвенције Хaшкe кoнфeрeнциje зa мeђунaрoднo привaтнo прaвo, билатералних уговора између Републике Србије и других земаља у области међународне правне помоћи
у грађанским стварима - усмено и вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 22-26.
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Министарство правде, Немањина 22-26,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“ - са
називом радног места на које се конкурише.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Милановић,
контакт телефон 011/3622-159.
VI Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија
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уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
За радна места под редним бројем 1 и 3: 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 инвалидско 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 прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинској управи.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/16) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка. Наведену
изјаву је могуће преузети на веб-страници Службе
за управљање кадровима у делу: http://www.suk.
gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

X Провера оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, обавиће се почев од 17. децембра 2018. године,
са почетком у 9.00 часова, у просторијама Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 и Министарства правде, Београд,
Немањина 22-26, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени телефоном или електронском поштом,
на контакте које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника, у
општини или суду, биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у
државном органу, подлеже пробном раду од шест
месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај
испит положи до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Приправник* - Законом о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17) 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 време проведено
у радном односу код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; да приправник заснива
радни однос на одређено време, после спроведеног
јавног конкурса, да приправнички стаж на радним
местима са високим образовањем студија другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно са основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну
годину као и да приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.
Кандидати коју конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место,
у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства правде, веб-страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: радни однос за радна места под редним бројем 2 и 4 се заснива на
неодређено време, док се радни однос за радна
места под редним бројем 1 и 3 заснива на одређено
време у својству приправника у трајању од једне
године.
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Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Саветник на пословима овере
техничке документације
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области грађевинских или архитектонских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким студијама
на факултету, тј. на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа - Закона о озакоњењу, Закона о планирању и изградњи - усмено, познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару, организационе способности, вештина резоновања, закључивања и вештина комуникације - усмено.
1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО
Обреновац, 11500 Обреновац, Вука Караџића 74,
са назнаком “За јавни конкурс за пријем саветника на пословима овере техничке документације у
Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске
послове, у управи ГО Обреновац”.
2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.
3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње
тећи наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању Националне службе за
запошљавање „Послови“.
4. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријаве са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава
се налази на сајту ГО Обреновац - www.obrenovac.
rs), оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање шест месеци. Докази 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 („Сл гласник РС“ број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Сходно наведеном, 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 ће кандидат то учинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО Обреновац - www.obrenovac.rs. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
јавног бележника.
5. Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
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6. Знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: Познавање прописа напред
наведених - усмено, практичан рад на рачунару писмено и вештина комуникације- усменим разговором.
7. Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопије оверене код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници
Градске општине Обреновац - www.obrenovac.rs,
на огласној табли и у листу Националне службе
за запошљавање „Послови“. Сви изрази, појмови,
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

К РА Љ Е В О
ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА
36000 Краљево, Зелена гора 37а
тел. 036/338-770

Директор

за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије; који је стекао високо образовање на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године
и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области: правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци; да поседује организаторске
способности; да није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак. Кандидат за директора Центра, уз прописану конкурсну документацију,
подноси програм рада за мандатни период на који
се врши избор. Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра и након истека рока за подношење
пријава разматра приспеле пријаве, сачињава
листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно са својим мишљењем,
надлежном органу јединице локалне самоуправе.
Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказе (оригинал или оверене копије) о испуњавању услова
конкурса: кратка биографија кандидата; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
диплому о завршеном факултету; програм рада за
мандатни период на који се врши избор; доказ о
организаторским способостима - потврду или уверење о обављању руководећих послова у трајању
од најмање 3 године; доказ о радном искуству у
струци од најмање 5 година; уверење или потврда
да није осуђиван за кривична дела из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова (не старије од шест месеци);
уверење надлежног суда да се против њега не води
кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотБесплатна публикација о запошљавању

пуне пријаве неће бити разматране. За све додатне информације лице за контакт је Марија Копитовић, тел. број: 036/338-770. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на горенаведену адресу.
Пријаве слати у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за директора - не отварати“.

СМЕДЕРЕВО
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

са законом којим се уређује социјална заштита и
прописима донетим на основу закона; знање рада
на рачунару; најмање једна година радног искуства
у струци у складу са прописима којима се уређује
област социјалне заштите.
Опис послова: према одредбама члана 17 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Центру за заштиту жртава трговине људима.

3. Сарадник

у Центру за заштиту жртава трговине
људима
2 извршиоца

На основу члана 32 Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава број 51 бр. 112-4425/2018 од 31.05.2018.
године и Одлуке бр. 1694/1/18 од 08.11.2018. године, Центар за заштиту жртава трговине људима
оглашава

Услови за рад на радном месту: средње образовање, завршен програм обуке који је релевантан
за непосредни рад са жртвама трговине људима;
најмање шест месеци радног искуства у складу
са прописима којима се уређује област социјалне
заштите.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Опис послова: према одредбама члана 18 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Центру за заштиту жртава трговине људима.

I Конкурс се расписује за следећа
радна места:

4. Спремачица

1. Руководилац прихватилишта

Услови за рад на радном месту: основно образовање.

при Центру за заштиту жртава трговине
људима
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: високо образовање из области социјалног рада, психологије,
педагогије, андрагогије, дефектологије и специјалне педагогије, на студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, знање рада на
рачунару; лиценца за обављање основних стручних послова, у складу са законом којим се уређује
социјална заштита и прописима донетим на основу
закона; завршен програм обуке који је релевантан за рад са жртвама трговине људима у Центру
за заштиту жртава трговине људима, најмање пет
година радног искуства у струци.
Опис послова: према одредбама члана 16 Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за заштиту жртава трговине људима.
Текст Правилника налази се на интернет презентацији Центра за заштиту жртава трговине људима
http://www.centarzztlj.rs/

2. Стручни радник на услугама
смештаја
5 извршилаца

Услови за рад на радном месту: високо образовање на студијама из области социјалног рада,
психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије и специјалне педагогије, у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама из области социјалног рада,
психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије и специјалне педагогије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог степена по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године
и радним исксутвом на тим пословима стеченим до
дана ступања на снагу ове уредбе, завршен одговарајући акредитовани програм обуке, у складу
са прописима којима се уређује област социјалне
заштите; лиценца за обављање послова, у складу

1 извршилац

Опис послова: према одредбама члана 19 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Центру за заштиту жртава трговине људима.

5. Возач

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема, положен возачки испит Б категорије.
Опис послова: према одредбама члана 13 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Центру за заштиту жртава трговине људима.
II Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци, да се против њега не води кривични
поступак или истрага за кривична дела за која се
гони по службеној дужности, да има здравствену
(психичку и физичку) способност за рад на пословима радног места за који конкурише.
III Место рада: Смедерево, Мала Крсна.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Сектор за антидискриминациону политику
и унапређење родне равноправнопсти, Немањина
22-26, Београд, са назнаком: „За Центар за заштиту
жртава трговине људима - јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Радојка Јанићијевић, тел. 069/205-22-35,
технички секретар, e-mail adresa: centar@centarzztlj.rs.
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:
- пријава потписана својеручно са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених
- доказ о одговарајућој стручној спреми (диплома или
уверење)
- уверење да лице није осуђивано на казну затвора
21.11.2018. | Број 804 |
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од најмање 6 месеци (издаје надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци), уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак (издат од
стране надлежног суда, не старије од 6 месеци)
- лиценца или уверење за радна места за која се тражи
поседовање лиценце за обављање основних стручних
послова (радно место бр. 1 и радно место бр. 2)
- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, уговори, решење и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство)
- уверење/а потврде/а о завршеним програмима
обуке релевантним за рад са жртвама трговине
људима неопходним за обављање послова наведених за радна места под бр. 1, 2 и 3, за радно место
бр. 5 фотокопија возачке дозволе.
Уз пријаву на оглас потребно је приложити фотокопије свих доказа наведених огласом о јавном конкурсу.
VIII Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту, извршиће се провера оспособљености, знања и вештина, и то:
- за радна места под бројем 1 и 2 – познавање
надлежности Центра за заштиту жртава трговине људима, познавање међународних прописа у
области заштите права жртава трговине људима,
вештина комуникације - усменим путем, логичко
и аналитичко резоновање, организационе способности и вештина руковођења (вештина руковођења проверава се само за радно место под бр.
1) путем стандардизованих психолошких тестова,
знање рада на рачунару – практичним радом на
рачунару; остале способности биће провераване увидом у сертификате о завршеном програму
обуке који је релевантан за рад са жртвама трговине људима (Примена индикатора за прелиминарну
идентификацију жртава трговине људима, Центри
за социјални рад у заштити жртава трговине људима, програми за рад са жртвама насиља, за рад
са децом и одраслима са менталним тешкоћама и
други релевантни програми обуке који се односе на
саветодавни рад и подршку жртвама) и лиценце за
обављање основних стручних послова;
- за радно место број 3 - познавање надлежности Центра за заштиту жртава трговине људима,
вештина комуникације - усменим путем, логичко
и аналитичко резоновање, организационе способности путем стандардизованих психолошких тестова; остале способности биће провераване увидом
у сертификате о завршеном било ком програму
обуке који је релевантан за рад са жртвама трговине људима;
- за радно место број 4 - вештина комуникације усменим путем и логичко и аналитичко резоновање, организационе способности путем стандардизованих психолошких тестова;
- за радно место број 5 - вештина комуникације усменим путем и логичко и аналитичко резоновање, организационе способности путем стандардизованих психолошких тестова.
Кандидати ће благовремено бити обавештени о
месту и тачном термину провере, на контакте које
наведу у пријавама.
IX Пријавом на јавни конкурс кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Центар за заштиту жртава трговине људима.
НАПОМЕНЕ: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако
радно место на које конкуришу, у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
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ни сви потребни докази неће се разматрати. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о
раду дужан је да достави оригинале или оверене
фотокопије свих доказа који се траже за заснивање
радног односа као и лекарско уверење којим се
доказује општа здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је оглашен
јавни конкурс.

правној струци после положеног правосудног испита. Пријава са доказима о испуњавању општих и
посебних услова конкурса подноси се: Комисији
за кадровска и административна питања и радне
односе Скупштине града Ваљева, 14000 Ваљево,
Карађорђева 64, са назнаком „За конкурс”.

Овај оглас објављује се на интернет страници Центра за заштиту жртава трговине људима, Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања и интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

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

СОМБОР
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 3
тел. 025/431-681
e-mail: gradskabiblioteka.so@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

ЗРЕЊАНИН

23220 Српска Црња, Краља Александра 65

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема друштвеног
смера, 2 најмање 5 година радног стажа у култури.
Обавезни прилози: потврда да кандидат није правоснажно осуђиван, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, копија уверења
или дипломе завршеног факултета, програм рада
НБ „Ђура Јакшић” за период од 4 године, доказ
којим се потврђује да кандидат има најмање 5 година радног искуства у култури, кратка радна биографија. Рок за достављање пријава је осам дана од
дана објављивања конкурса. Конкурсну документацију и пријаве послати или лично доставити, на
адресу: Народна библиотека „Ђура Јакшић”, 23220
Српска Црња, Краља Александра 65.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, одговарајуће
образовање, основне студије у трајању од најмање
четири године (“Сл. гласник РС”, бр. 52/11), у складу са важећим прописима за високо образовање од
10. септембра 2005. или студије другог степена у
области друштвено-хуманистичких наука - по прописима који уређују високообразовање почев од 10.
септембра 2005. године, да је кандидат држављанин Републике Србије, да има најмање 3 године
радног искуства у култури, да није кажњаван за
кривична дела која се гоне по службеној дужности,
да има општу здравствену способност. Уз пријаву
поднети: предлог програма рада и развој Библиотеке, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену
фотокопију радне књижице или уверење о радном
искуству, биографију која мора да садржи елементе
који доказују стручност из делокруга рада установа
културе са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење о некажњавању, лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивање у публикацији „Послови“. Пријаве са
комплетном документацијом слати на горенавдену
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор
директора“, са назнаком „Не отварати“ или доставити лично у Библиотеку, радним даном од 8 до 14
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ВАЉЕВО
ГРАД ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-853

Правобранилац

Заједничког правобранилаштва града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина, на период од пет
година

УСЛОВИ: За правобраниоца може бити изабрано
лице које је држављанин Републике Србије и које
поред општих услова за рад у државним органима треба да испуњава и следеће посебне услове:
завршен правни факултет, положен правосудни
испит и са најмање пет година радног искуства у
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Трговина и услуге

Трговина и услуге

TREND PLAY DOO - SLOT CLUB
„PRESIDENTE“

SZR „MOBY“

37000 Крушевац, Цара Лазара 193
e-mail: presidente.ks@gmail.com

Шивач текстила

за рад у Краљеву, пробни рад од 6
месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању. Пријаве слати на e-mail: office@mobyco.
biz, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на занимање. Рад у сменама, обезбеђен превоз,
додатни бенефити. Достављање радних биографија на имејл-адресу: presidente.ks@gmail.com.

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 6
тел. 011/301-56-70

пробни рад 1 месец

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ЏЕКСОН 68“
Београд, Звездара, Љубице Луковић 2
тел. 060/676-88-69
e-mail: dzeksonzvezdara68@gmail.com

Фризер

2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно знање енглеског језика, рад у
сменама, доставити радне биографије на увид.

АЛЕКСАНДРА ЛЕКИЋ
ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО
„REX CONTO“ БЕОГРАД
Београд - Звездара, Матице српске 44

Пословни администратор

рад ван радног односа, уговор о делу од
6 месеци

Оператер на аутоматима

„МАРА“ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
СМРЗНУТОГ ТЕСТА,
ОБЛАТНИ И КОРА
25000 Сомбор, Јована Поповића 6
тел. 063/1132-327

Погонски електричар у прехрамбеној
индустрији
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромеханичар погона; IV степен стручне спреме, електромеханичарски техничар одржавања опреме производних машина и погона; V степен стручне спреме,
електромеханичарски техничар одржавања опреме производних машина и погона - специјалиста;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); није пресудно радно искуство као ни рад
на рачунару. Рок за реализацију огласа је 10 дана.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО

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

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар

50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

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

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

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије, енглески језик - средњи
ниво, рад на рачунару - средњи ниво; без обзира
на радно искуство. Рад ван пословних просторија
послодавца. Пробни рад од месец дана. Кандидати
треба да пријаве шаљу на имејл: savetnikmarina@
yahoo.com. Рок за пријаву: до 09.12.2018. године.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“
ДОО

„ORION WORLD“ DOO

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења

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

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.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Крагујевац
e-mail: marina@orion-kg.com

Контролор завршне контроле
на одређено време 24 месеца

Опис посла: пријемна-улазна контрола производа,
погонска контрола и међуфазна контрола делова, завршна контрола готових делова, контрола и
праћење производње.
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме,
машинске струке; потребно радно искуство на
пословима контролора минимум годину дана;
пожељно познавање софтверског пакета MS Office;
пожељно знање енглеског језика - средњи ниво;
правилно коришћење мерно-контролорне опреме,
коришћење мерне машине; предвиђен пробни рад
3 месеца. Кандидати своју радну биографију могу
доставити електронским путем на адресу послодавца: marina@orion-kg.com, најкасније до 30.11.2018.
године. Само одабрани кандидати ће бити позвани
на интервју.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

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

пробни рад 1 месец

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.

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

Помоћни кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Конобар

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

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.

www.nsz.gov.rs
21.11.2018. | Број 804 |

15

Трговина и услуге

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

Столар

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“
DOO
Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883

Касир

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

на одређено време
2 извршиоца

за рад у Суботици
10 извршилаца

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.

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

Конобар

CARLSBERG SRBIJA

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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

Тражимо кандидата са ентузијазмом
и жељом да своја знања развија у
динамичном окружењу, радећи на
позицији

за рад у Суботици
10 извршилаца

Кувар

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

за рад у Суботици
10 извршилаца

Пројект менаџер

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

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

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

Магационер

за рад у Дистрибутивном центру у
Батајници

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 дана. Трајање конкурса: до попуне радних
места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе мејлом или да контактирају послодавца
путем телефона. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ ДОО

УСЛОВИ: средња стручна спрема, конобар; радно
искуство: 24 месеца; енглески језик - средњи ниво.

УСЛОВИ: искуство на сличним позицијама од најмање 2 године; минимум IV степен стручне спреме; познавање рада на рачунару - Microsoft Office
пакет и SAP (пожељно); организованост и систематичност у раду; поседовање возачке дозволе
Б категорије; пожељно поседовање сертификата
за управљање виљушкаром. Уколико сматрате да
испуњавате услове, можете се пријавити слањем
биографије на имејл: marija.simov@carlsberg.rs. Рок
за пријаву: 28.11.2018.

Кувар

„ОЛИ & 8888“ РОБНА КУЋА ДОО

Вршац, Светосавски трг 12
e-mail: milan.p@hotelsrbija.rs
тел. 066/8076-203

Конобар

пробни рад 3 месеца
6 извршилаца

пробни рад 3 месеца
6 извршилаца

11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 7
тел. 060/097-55-11

УСЛОВИ: средња стручна спрема, кувар; радно
искуство: 24 месеца.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на гореназначени имејл или да се јаве
лицу за контакт на наведени број. Лице за контакт:
Милан Петровић.

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

16

| Број 804 | 21.11.2018.

Продавац

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању.

„ГАЦО“ ДОО
18410 Кочане
e-mail: info@gaco.rs

Ауто-механичар

на одређено време
3 извршиоца

Шеф производње
10 извршилаца

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

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме,
ауто-механичар; радно искуство: 3 месеца. Телефон за контакт: 066/9301-622.

Ауто-електричар

Кројач (женске гардеробе)

на одређено време

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

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
ауто-електричар; радно искуство: 3 месеца. Телефон за контакт: 066/9301-622.

10 извршилаца

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Задаци запосленог: пријем, складиштење и издавање свих врста робе и материјала (готових производа, амбалаже, рекламног материјала); вођење
и ажурирање документације која се везује за
наведене процесе; планирање залиха у складу са
захтевима продаје; системска обрада података и
извештавање у вези са пријемом и отпремом робе
и материјала; евидентирање и ажурирање стања
купаца; организација рада виљушкариста у смени.

Пеглер

10 извршилаца

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

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Трговина и услуге / Медицина

„JOVISTE“ DOO

24000 Суботица, Сарајевска 44д
e-mail: srdjan.stojanovic@joviste.rs

Фактуриста

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског
смера или матурант гимназије; Office пакет - основно знање, енглески на почетном нивоу. Kандидати могу своје биографије слати на горе наведену
имејл-адресу. Рок за пријаву је 15.12.2018. године.

„АРДУ СПОРТ“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Немањина 150
тел. 064/1375-658
e-mail: bojana.arsic@ardusport.com

Кројач

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме
текстилне струке, са радним искуством на пословима кројења одевних предмета минумум 3 године. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон
послодавца: 064/137-5658. Лице за контакт: Бојана
Арсић. Конкурс је отворен до 28.11.2018. године.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
ИВАН П. ЈАНКОВИЋ
11000 Београд, Његошева 54/1
тел. 064/1179-434

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика на вишем нивоу. Радне
биографије проследити на e-mail: ivanjankovic77@
gmail.com или се јавити на наведени број телефона.

TREND PLAY - SLOT CLUB
„PRESIDENTE“
Крушевац, Цара Лазара 193
тел. 064/6445-335

Оператер на аутоматима

на одређено време 6 месеци, за рад у
Параћину
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, са и без радног
искуства. Контакт: presidente.ks@gmail.com, рок за
пријављивање на оглас до попуне.

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

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН“
15300 Лозница, Болничка 65

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар
на одређено време ради замене
приверемено одсутне запослене, до
повратка са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове
прописане законом: завршен фармацеутски факултет, смер медицински биохемичар, VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит, лиценца
за рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова:
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном
фармацеутском факултету, смер медицински биохемичар; оригинал или оверену копију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију решења
о упису у комору или фотокопију дозволе за рад
- лиценца. Рок за подношење пријава са краћом
биографијом и доказима о испуњености услова
из огласа је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити на адресу ДЗ, са назнаком: „За оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља. сваког радног дана од 7 до 15
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу пластичне и
реконструктивне хирургије у Служби
опште дечје хирургије Стационара на
Клиници за дечју хирургију, на одређено
време до 6 месеци и са пробним радом
од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту
болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе;
ради и друге послове из свог делокруга, а по налогу
начелника и главне сестре Одељења; учествује у
сменском раду; за свој рад одговорна је начелнику
и главној сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: 1. да поседују средњу стручну спрему
IV степен - завршена средња медицинска школа,
педијатријски или општи смер, 2. да имају положен
стручни испит; 3. да имају лиценцу за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
завршеној средњој медицинској школи; уверење
о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; фотокопија извода из
матичне књиге венчаних (уколико су диплома,
уверење и лиценца издати на девојачко презиме);
уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе, не старије од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се
предају у затвореној коверти, лично или поштом на
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем једне медицинске сестре на Одељењу
пластичне и реконструктивне хирургије“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

26340 Бела Црква, Милетићева 55
тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Сервирка

на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Спремачица

на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: оверену
фотокопију дипломе, уверење да кандидат није
кажњаван из СУП-а, уверење да се против кандидата не води кривични поступак из суда, доказ да је
кандидат држављанин Републике Србије, лекарско
уверење о општој здравственој способности. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Јавни оглас за
___________ (навести радно место за које се конкурише)“. Особа за контакт Гизика Недељковић,
013/851-241.

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

Доктор медицине

у Служби за општу медицину, кућно
лечење и хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме и положен стручни испит. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном
медицинском факултету и уверење о положеном
стручном испиту, лична и радна биографија са
адресом и контакт телефоном. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
21.11.2018. | Број 804 |
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ЗУ АПОТЕКА „ПАСТЕР“

11000 Београд, Пастерова 14б
тел. 063/3839-44, 011/2685-610
e-mail: apot.paster@orion.rs

Волонтер - стажер
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут и знање рада на
рачунару. Кандидати могу своје пријаве да доставе
путем e-mail адресе, да се јаве на контакт телефон
послодавца или да дођу лично на наведену адресу
апотеке, радним данима у периоду од 8 до 15 часова. Конкурс траје 8 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19
тел. 037/811-343

Доктор медицине - изабрани лекар

у Амбуланти Сталаћ, у Одељењу
за здравствену заштиту одраслих
становника са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком делатношћу, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене (трудничко боловање,
породиљско боловање и одсуство ради
неге детета), до повратка на рад

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и дозвола за рад - лиценца издате од надлежне коморе
(ако је кандидат из радног односа) или решење о
упису у комору. Кандидати уз пријаву као доказе
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту, потврду
- препоруку о радном искуству након положеног
стручног испита на пословима здравствене струке,
оверену фотокопију дозволе за рад -лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору, кратку биографију. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве које
нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Доктор медицине

на одређено време

УСЛОВИ: раду сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу. Услови за пријем у радни однос,
поред општих услова предвиђених законом, су:
завршен медицински факултет (VII степен стручне
спреме) 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; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; положен стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије.
Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте,
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима
доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених
(издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику
РС”, број 20/09), достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља Владимирци,
15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у
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просторијама кадровске службе Дома здравља
Владимирци, са назнаком: „Пријава за конкурс“.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава.
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве
морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење
пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.
Пријаве које буду примљене у Дому здравља после
истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када
су примљене у установи. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити
одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен 8
дана од дана објављивања код Националне службе
за запошљавање.

ског факултета о завршној години специјализације.
Предност ће имати кандидати са просечном оценом
изнад 8 током основних студија и искуство у раду у
установи терцијарног нивоа здравствене заштите.
Опис послова за наведена радна места је утврђен
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и кандидатима су доступни на
увид у просторијама Одељења за правне, кадровске и административне послове Института, радним
данима од 14 до 15 часова. Кандидати подносе једну пријаву и оверена документа за радна места за
која конкуришу. Кандидати који буду изабрани по
овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног
односа доставе оверену фотокопију лиценце или
решења или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника и
сарадника као и лекарско уверење о здравственој
способности, у складу са позитивним прописима.

ИНСТИТУТ ЗА
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

ОСТАЛО: Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на писарници
Института или послати поштом на наведену адресу,
са назнаком „За конкурс за запшољавање“. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Одлука о избору за пријем у радни однос кандидатима ће бити достављена поштом на пријављену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
конкурс неће бити узете у разматрање.

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Пројектант информатичке структуре
- послови информационих система и
технологија
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и најмање
три године радног искуства на следећим пословима: спровођење анализе информатичке инфраструктуре корисника и дефинисање пројектног
задатка за њен редован развој, одржавање и рад;
пројектовање модела интеграције рачунарске и
мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
пројектовање модела интеграције системског софтвера и сервиса - оперативних система, система
за обезбеђивање информационо комуникационих
сервиса електронске поште, интернета и других;
одржавање базе података - контрола интегритета,
индексирање и израда копија у изабраном клијент
- сервер систему за управљање базама података; планирање и израда backup/restore и disaster
recovery процедура. Заинтересовани кандидати уз
пријаву као доказе о испуњавању наведених услова подносе: кратку пословну биографију (са контакт
подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију радне књижице или
други доказ о радном стажу, уверење о држављанству. Опис посла за наведено радно место је
утврђен Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији послова ИКВБ „Дедиње“ и кандидатима је доступан на увид у просторијама Одсека за правне, кадровске и административне послове Института, радним данима од 14 до 15 часова.

Доктор медицине са завршеном
специјализацијом из анестезиологије
и реаниматологије или доктор
медицине на завршној години
специјализације из анестезиологије и
реаниматологије
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни и специјалистички испит, доказ о завршној години наведене
специјализације; предвиђен пробни рад од 3 месеца. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе о испуњавању наведених услова подносе: кратку
пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету са којом конкуришу; фотокопију
радне књижице или други доказ о радном стажу;
уверење о држављанству; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију положеног специјалистичког испита; потврду медицин-

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општег услова за заснивање радног доноса утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: средња стручна спрема; медицинска школа - педијатријски или
општи смер; положен стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС; лиценца издата
од надлежне коморе, односно решење о упису у
именик надлежне коморе; радно искуство у струци
- 6 месеци; да није осуђиван; да се против кандидата не води кривични посупак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага; кратка
биографија (Curruculum Vitae) са адресом, контакт
телефоном и имејл-адресом, као и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о
завршеној средњој медицинској школи педијатријског или општег смера; уверење (потврду) Министарства здравља РС о положеном стручном испиту
за медицинску сестру - техничара; лиценцу издату
од надлежне коморе, односно решење о упису у
именик надлежне коморе; доказ о радном искуству
(радна књижица, уговор о раду или уговор о ангажовању ван радног односа, потврда о раду или
потврда о радном ангажовању ван радног односа);
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од
6 месеци); уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трајни документ). Изабрани кандидат је дужан да пре
заснивања радног односа приложи горенаведену
документацију, у оригиналу или овереној фотокопији. Пре заснивања радног односа, изабран кандидат је дужан да достави доказ о извршеном здравственом прегледу (не старије од 6 месеци) у складу
са прописима, у оригиналу или овреној фотокопији.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком „За
оглас за пријем у радни однос медицинске сестре техничара на неодређено време, са пуним радним
временом“, или лично доставити у Одељење за
правне, кадровске, опште и техничке посове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
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се разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне
за доношење Одлуке о избору кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писменим путем у
законском року.

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

Оглас објављен 10.10.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар, односно дипломирани
фармацеут специјалиста медицинске
биохемије
на одређено време до добијања
сагласности од Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава
Министарства здравља РС

Опис посла: обавља послове лабораторијске дијагностике, обезбеђује спровођење рутинских и нових
метода рада здравствене делатности своје специјалности у оквиру лабораторијске дијагностике,
ради на пословима микроскопирања и осталим
лабораторијским пословима, одговоран је за квалитет анализа које обавља, прати стручну литературу
и усавршава све методе свог рада у установи и ван
установе, врши стручни надзор над радом у одсеку,
води уредно медицинску документацију и одговоран је за њено вођење, у раду примењује одлуке и
препоруке стручних органа Дома здравља и одговоран је за примену истих, обавља и друге послове
у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове: завршен фармацеутски факултет - Одсек биохемија. Уз
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, као доказе о испуњености
услова кандидати достављају и: оверену копију
дипломе о завршеном фармацеутском факултету
- Одсек биохемија - копију личне карте (очитане
податке са личне карте ); оверену копију уверења
о положеном стручном испиту; копију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су диплома или
уверење издати на девојачко презиме). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6
месеци - уверење да се против кандидата не води
истрага и кривични поступак (уверење издаје суд)
не старије од 6 месеци - оверену копију лиценце/
решења о упису у комору. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити
важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима
који не буду изабрани не враћа се поднета документација. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве се
подносе лично или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком ,,Пријава на оглас”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Возач

у санитетском превозу, на одређено
време до две године

Опис послова: врши хитан санитетски превоз
пацијената; врши санитетски превоз пацијената,
који није хитан али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења
пацијената; управља специјалним санитетским
возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и
повређеног; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи у
поступцима оживљавања, преноса болесника или
медицинске опреме; рукује инсталисаним системом
у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу;
надзире исправност функције система за оксигенацију, односно функционисање боце са кисеоником
и регулатора за проток кисеоника и регулатор 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; материјално
одговара за стање и комплетност возила и опреме у
њему; обавља и друге истородне послове по налогу
директора.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију),
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе. Кандидати који
се јаве на оглас могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, просечна оцена у току школовања, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата
одлучује директор Дома здравља Српска Црња. Рок
у коме кандидат мора бити обавештен о избору не
може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Захтев за
заснивање радног односа са назнаком „За радно
место“ доставити поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА
,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ
ЧУДОТВОРАЦ” НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Лице које може бити именовано за директора установе мора да испуњава следеће услове:
да је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских
наука; да има најмање пет година радног искуства
у струци; да је држављанин Републике Србије; да

није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Кандидат је уз пријаву
обавезан да достави: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), доказ о траженом радном искуству у струци, уверење о држављанству
(оригинал који није старији од шест месеци), доказ
о неосуђиваности (подаци из казнене евиденције
који нису старији од времена објављивања огласа,
а које издаје полицијска управа на лични захтев
кандидата, сходно чл. 102. став 5 КЗ), програм рада
за мандатни период, радно професионалну биографију. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији ,,Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са
назнаком ,,Конкурс за директора”. Након закључивања конкурса, Управни одбор ће своје мишљење о
пријављеним кандидатима доставити покрајинском
секретаријату за социјалну политику, демографију
и равноправност полова.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД
Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

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

Болничар - неговатељица

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

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

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

21.11.2018. | Број 804 |

19

Медицина

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.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Домар (ложач парних котлова)

рад ван радног односа (привремени и
повремени послови)

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме; радно
искуство: 3 месеца; положен стручни испит за
руковаоца парних котлова. Рад у сменама, радно место са повећаним ризиком. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати
јаве на контакт телефон: 011/322-06-07 (Милена
Паравац) или пошаљу пријаве на мејл: tehnicka.
sluzba@dzpalilula.org.rs. Такође, кандидати могу
доћи на разговоре за посао на адресу послодавца:
Кнез Данилова 16, сваког радног дана од 7 до 15
часова.

КБЦ „Др ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Виша медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом
радних места; стручни испит; лиценца; знање рада
на рачунару; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном занимању; предност имају кандидати са
искуством рада у операционој сали. Заинтересовани
кандидати подносе: оверену копију дипломе о завршеној вишој медицинској школи или високој струковној медицинској школи; оверену копију уверења о
положеом стручном испиту; решење о издавању
лиценце; краћу биографију са пропратним писмом.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: средње образовање у складу са Каталогом радних места; стручни испит; лиценца;
знање рада на рачунару; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном занимању; предност
имају кандидати са искуством рада у операционој
сали. Заинтересовани кандидати подносе: оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверену копију уверења о положеном
стручном испиту; решење о издавању лиценце;
краћу биографију са пропратним писмом.
ОСТАЛО: Пријаву са наведеним доказима доставити на адресу: „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“,
Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне
услове: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад; најмање шест месеци радног
искуства у звању медицинска сестра - техничар. Уз
пријаву на оглас приложити диплому о стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту, који се
достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.
Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је 8 дана од објављивања огласа у публикацији
„Послови” и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве слати на адресу: Дом здравља
Бела Паланка, 18310 Бела Паланка, Бранислава
Нушића 2, са назнаком „Директору”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 4
тел. 027/324-946

Дипломирани правник

за правне, кадровске и административне
послове (познавање рада на рачунару)

Инжењер за рачунарске мреже

најмање 1 година радног искуства
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ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе
(уверења) о завршеном факултету, фотокопију или
очитану личну карту, фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме). За радно место
инжењера за рачунске мреже: фотокопија радне
књижице или други доказ о радном искуству у струци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“
15220 Коцељева, Немањина 8

8 извршилаца

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

Пословни центри НСЗ

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.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање

Возач у санитетском превозу

на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне
услове: средње образовање - III/IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; посебна
здраствена способност за професионалног возача;
радно искуство на пословима проф. возача уколико
га кандидат поседује: предност ће имати кандидати
са радним искуством на радном месту професионалног возача. Кандидати су обавезни да доставе:
пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију
(CV), диплому о завршеном школовању, уверење о
посебној здраственој способности за професионалног возача, доказ о радном искуству и фотокопију
дозволе за управљање Б категоријом. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему. Уколико се документа достављају у виду
фотокопије (изузев возачке дозволе), потребно
је да буду оверена од стране овлашћеног органа.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија
од 6 месеци. Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дом здравља „Др Даринка Лукић“ Коцељева,
сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати
препорученом поштом на горенаведену адресу, са
назнаком “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије
у Служби за хирургију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша
медицинска сестра - техничар или хируршког
смера, VI/1степен, или висока медицинска школа
струковних студија или завршен факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском
програму струковна медицинска сестра - техничар
или хируршког смера VI/2 степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

2. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

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

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Кандидати 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.
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.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522

1 Специјалиста офталмологије

на одређено време до 2 године због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
специјалистички испит из офталмологије, лиценца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови”,
путем поште или лично предати на писарницу Дома
здравља Шид. Уз пријаву на оглас приложити:
фотокопију дипломе, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, копију /очитану
личну карту, копију лиценце.

Социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
24430 Ада, Трг ослобођења 1
тел. 024/851-039

Водитељ случаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да је стекао високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 РСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - дипломирани
социјални радник, социјални радник, дипломирани
психолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог, дипломирани андрагог. Предност
имају кандидати са дипломом социјалног радника
или психолога. Изузетно, кандидат може да има
завршене и студије првог степена по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године
струка већ горе наведених у претходном ставу. Кандидат треба да је држављанин РС; да има најмање
једну годину радног искуства на основним стручним
пословима у социјалној заштити, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите.
Кандидат треба да има завршену обуку по акредитованом програму за водитеља случаја; лиценцу
за обављање послова у складу са законом којим се
уређује социјална заштита и прописима донетим на
основу закона; знање рада на рачунару; познавање
мађарског језика и писма.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидат треба да достави и следећу документацију (оригинале
или оверену фотокопију): извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о одговарајућој стручној спреми, потврду о радном искуству
у струци, доказ о лиценци за одговарајућу стручну
спрему и доказ о завршеној обуци по акредитованом програму за водитеља случаја. У биографији
треба да да изјаву о знању мађарског језика и писма. Документација која се прилаже не сме бити
старија од 6 (шест) месеци. Пријаве са тражном
документацијом доставити на горенаведену адресу
Центра за соијални рад са назнаком „За оглас“. Рок
за пријаву је 30 дана од дана објављивања. Касно пристигле и непотпуне пријаве се не узимају у
обзир. Са кандидатима који испуњавају услове из
огласа засноваће се радни однос када се створе
законски услови за запошљавање стручних радника у Центру за социјални рад. Телефон за информације: 024/851-039, сваког дана од 7.00 до 14.30
часова.

Ветерина
„VETMEDIC“ DOO

26300 Вршац, Брегалничка 32

Одговорно лице у велепродаји сарадник у ветерини
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме, доктор
ветеринарске медицине, фармацеут или ветеринарски техничар; основно знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, 36 месеци радног
искуства. Пријаве слати на e-mail: ana.stojanovski@
ave.pharmaceutical.com. Рок за пријављивање 30
дана. Особа за контакт Ана Стојановски, телефон:
062/247-343.

Индустрија и грађевинарство
„ЕКО-МЕТАЛ“ ДОО

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

Хемијски инжењер - технолог

на одређено време са могућношћу
заснивања сталног радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, хемијски
инжењер, технолог, хемичар; потребно искуство
у струци пожељно 1 година; рад на рачунару (MS
Office, Internet); знање енглеског језика; возачка
дозвола Б категорије (активни возач); развијене
способности комуникације; спремност за тимски
рад; да кандидат није кажњаван и да се против
њега не води судски спор. Кандидати могу послати своје биографије (CV) на e-mail: office@ekometal.
com или их доставити на адресу: ЕКО-МЕТАЛ д.о.о.,
22408 Врдник, Гробљанска 2. Оглас је отворен
до 15.12.2018. године и важи за територију целе
Србије. Биће контактирани само кандидати који уђу
у ужи избор. Особа за контакт: Бојић Нада.

ALZZITA
11080 Земун, Слободана Ђурића 25а
e-mail: office@alzzita.rs

Аргонски заваривач
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске
струке, возачка дозвола Б категорије.

Бравар монтажер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске
струке, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на
имејл-адресу: office@alzzita.rs или се пријавити на
број телефона: 060/3097-000. Конкурс је отворен
до 30.11.2018.

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

1) Електромонтер
5 извршилаца

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

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар

10 извршилаца

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

4) Керамичар

10 извршилаца

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

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

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

6) Зидар

10 извршилаца

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

7) Лимар

5 извршилаца

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

8) Армирач

5 извршилаца

Технички цртач

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

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинске струке, знање рада на рачунару, цртање у
Autocad-у, енглески средњи или виши ниво.

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећаним ризиком; обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Напомена: услов за рад је позитивна процена
безбедносних услова за рад кандидата, коју врше

2 извршиоца
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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 или путем
имејл-адресе доставе радну биографију. Лице за
контакт: Тијана Апостоловић.

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

Зидар

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

„MODULOR“ DOO

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

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

Дипл. грађевински инжењер

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

Зидар

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

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских
књига.

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

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.

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

Молер

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.

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

Електроинсталатер

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

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

Помоћни радник на градилишту

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

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

Зидар - тесар

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

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

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.
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Тесар

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

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

Армирач

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

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

Зидар

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

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

Тесар

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

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

Помоћни грађевински радник

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

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Зидар

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

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

Тесар

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

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

Помоћни грађевински радник

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.

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

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Moлер

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

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

Индустрија и грађевинарство

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

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

Армирач

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

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

Зидар

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

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

Тесар

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

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

Краниста торањског крана

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

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

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

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

Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца
Бесплатна публикација о запошљавању

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

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

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

Руководилац градилишта

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

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

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

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

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

Машински инжењер за производно
машинство
место рада: Нови Бечеј
(могућност рада од куће)
2 извршиоца

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

КВ столар

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

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

КВ тесар

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

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

Ливац калупар

место рада: Нови Бечеј
3 извршиоца

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

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.

Посао се не чека,
посао се тражи

Посао се не чека, посао се тражи
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ЧИП ДОО

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

Maшински инжењер

место рада: Прокупље и околина, на
одређено време
2 извршиоца

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

Maшински инжењер - конструктор

на одређено време, место рада: Београд

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

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

тификат, положен стручни испит. Пробни рад 1
месец. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16
часова).

Технолог пројектант машинског дела

Машински техничар - техничка
припрема

на одређено време

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.

Помоћни радник

на одређено време, место рада: Љиг
4 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: 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.

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 заваривања; провера важности атеста и атестирање заваривача;
спровођење сертификације поступака заваривања
и радних проба.
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински
инжењер; радно искуство минимум 3 године;
познавање стручних норми; знање енглеског језика
- виши ниво, рад на рачунару - MS Office, AutoCAD,
Inventor - виши ниво, норме заваривања DIN EN
15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE сер-
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Опис посла: ради прорачуне, дефинише нова/
модификована конструктивна решења машинског
дела производа у циљу испуњења захтева корисника или побољшања квалитета производа; израђује
подлоге за унификацију, типизацију и стандардизацију материјала и делова; припрема техничке документације; израда радионичке документације.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; машински
факултет, смер машинске конструкције, производно машинство или заварене конструкције; напредан ниво знања AutoCad програма; познавање MS
Office-а; познавање енглеског језика; познавање
динамичких планова производње; минимум 2 године искуства на истим или сличним пословима.
Профил кандидата: одговоран, прецизан и савестан, способан за рад у тиму.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

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

Шеф смене

2 извршиоца

COMEL TRANSFORMATORI

11000 Београд, Рипањ, Пут за колонију 24
тел. 011/3094-136

ОСТАЛО: Кандидати пријаву могу да доставе
на e-mail: leposavaknezevic@comel.co.rs. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања
конкурса.

Резач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

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

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

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.

Посао се не чека, посао се тражи
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Саобраћај и везе / Наука и образовање

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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

Возач теретног возила са приколицом

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

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.

МГВ ДОО НИШ

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чланом 139, а образовање је прописано чл.
140 и 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и
27/18) и чланом 2 став 1 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, 11/16, 2/17,

3/17 и 13/18). Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се може наћи на
званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; кратке биографске податке;
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе,
доказ о броју бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и професионалне праксе); уверење о неосуђиваности издато од МУП-а;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве се
подносе на адресу установе, а ближе информације
се могу добити на број телефона: 011/271-2982. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

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

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хумана генетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки
факултет; 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.

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Радиологија
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (хематологија)
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Анатомија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Радиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија - кардиохирургија)
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Патолошка
физиологија

Редовни професор за ужу научну
област Историја Југославије

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Фармакологија,
клиничка фармакологија и
токсикологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Имунологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Судска медицина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински
факултет; 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.

Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија

Редовни професор за ужу научну
област Историја Рима
Редовни професор за ужу научну
област Археологија
Редовни професор за ужу научну
област Историја ликовних уметности и
архитектуре

Ванредни професор за ужу научну
област Историја старе грчке и старог
истока

на одређено време до повратка радника
са функције, са 70% радног времена

на одређено време од пет година

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа
педагогија са методологијом и
историја педагогије
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Андрагогија

Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Медицина и
друштво

Доцент за ужу научну област Историја
српског народа у новом веку
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Социологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

на одређено време од пет година предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања социологија
културе

Сарадник у настави за ужу научну
област Патолошка физиологија

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински
факултет, 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.
ОСТАЛО: 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, на
наведену адресу, у року од 15 дана од објављивања
конкурса.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОШ „РАДОЈКА ЛАКИЋ”
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

на одређено време од пет година

Сарадник у настави за ужу научну
област Анатомија

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија са неопходним подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених
радова и остала пратећа документација), доставити
на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Ванредни професор за ужу научну
област Византологија

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

сао за наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске студије педагогије, без претходно
завршених мастер студија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној
области и основне студије завршило са просечном
оценом најмање осам; VII/2 степен стручне спреме
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

на одређено време од пет година
- предност имају кандидати чије
је тежиште истраживања развојна
психологија

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од пет година предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања психологија рада

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од пет година предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања квалитативна и
културно-историјска психологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из уже научне области за коју се
бира; способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Предшколска педагогија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани педагог у складу са правилима студија која су
важила до 10.09.2005. године или лице које је уписало докторске студије педагогије и на претходно
завршеним основним и мастер студијама остварило
просечну оцену најмање осам и које показује сми-

Наставник историје

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17). Посебни
услови: Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17).
Пријаву на конкурс кандидат попуњава и преузима са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и са доказима о испуњавању услова конкурса подноси на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију или оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију или
оригинал извода из матичне књиге рођених (са
холограмом); оверену фотокопију или оригинал
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да лице није осуђивано за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат који има положен стручни испит за
лиценцу сматра се да има образовање из наведених научних дисциплина и доставља потврду да
је положио испит за лиценцу (кандидат доставља
две потврде - оригинална односно оверена копија
потврде са факултета о стеченом образовању и
потврда школе у којој је лице обављало праксу,
односно било у радном односу и стекло 6 бодова
праксе или оверену копију потврде да је положио испит за лиценцу); доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање
није стекао на српском језику; лекарско уверење
(не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре
закључења уговора о раду. Оверена фотокопија
јесте фотокопија оригиналног документа која се
оверава код јавног бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеном
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она
пријава која у прилогу садржи документа којим
кандидат доказује да испуњава услове означене
у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
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се неће разматрати. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе које
су навели у својим пријавама. Конкурс ће спровести конкурсна комисија. Кандидати ће бити
писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије школе у законом предвиђеном року. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату школе или на телефон: 011/3619-713.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

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

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

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника
и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

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

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета,
Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Посебан услов: предмети
уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа електроенергетских система, Техника
високог напона, Елементи електроенергетских система, Разводна постројења и Обновљиви извори
енергије.

Асистент за ужу научну област
Физичка електроника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета,
Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Посебан услов: предмети уже научне области за које се тражи просечна
оцена: Практикум из конструисања електронских
уређаја, Фибероптички сензори, Елементи електронских уређаја, Сензори и претварачи.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, списак
научних радова и радови у електронској форми на
CD-у, копија дипломе односно уверења које важи
до издавања дипломе и уверење о држављанству),
доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

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

Расписује конкурс за избор у сарадничко
звање:

Сарадник у настави за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област
Аудио и видео технологије
на одређено време од једне године

Опис посла: основни послови и задужења радног места сарадника у настави су да: у складу са
наставним плановима и програмима акредитованих
студијских програма струковних студија, плановима
и структуром кратких програма студија и програмима стручног усавршавања и целоживотног учења,
припрема и изводи вежбе и друге облике наставе
за које је задужен, под стручним надзором предметног наставника; обавља консултације са студентима и континуирано прати и вреднује њихов
рад кроз наставу; учествује и помаже предметном
наставнику у припреми наставног процеса, организацији и спровођењу утврђених облика провере
знања (колоквијума, испита и слично); води евиденцију о присуству и активностима студената на
часовима вежби и других облика наставе за које је
задужен, прати рад студената; стручно се усавршава и похађа мастер студије; учествује у припреми
и унапређивању наставних метода и материјала
за студенте; учествује у реализацији истраживачко-развојних пројеката; врши надзор над радом
радно ангажованих сарадника (демонстратора),
ангажованих на предмету који му је поверен;
подноси руководиоцу одговарајућег СП месечни
извештај о раду, до 5. у наредном месецу за претходни месец; обавља, по потреби, друге послове из
делокруга радног места.
УСЛОВИ: Подаци о минималним (општим) условима за избор у сарадничко звање (запослење на
радном месту) сарадника у настави и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: а) Минимални (општи) услови за избор у звање сарадника
у настави: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању; кандидат
мора имати завршене основне студије у области
за коју се бира, на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно
стручне области за коју се бира у звање, стечен
у иностранству и признат у складу са Законом о
високом образовању; кандидат је основне студије завршио са просечном оценом најмање 8;
кандидат мора имати статус студента на мастер
академским или мастер струковним студијама, у
области за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање,
(ако је кандидат лице које је већ било запослено

у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју
наставе и других делатности ВИШЕР. б) Подаци
о потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно потребним компетенцијама:
Поред напред набројаних општих услова, кандидат обавезно мора поседовати и следећа стручна
знања, односно следеће компетенције: поседовање знања, вештина и компетенција потребних
за рад у области 2D и 3D анимације; поседовање
знања, вештина и компетенција потребних за
рад са софтверима Maya Autodesk и After effects;
поседовање знања, вештина и компетенција
потребних за рад са опремом за видео снимање.
Процена испуњености минималних (општих) и
посебних услова (поседовања потребне стручне
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција) за избор у сарадничко звање из овог
конкурса, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, као и на
основу евентуалног усменог интервјуа. Подаци о
месту рада: послови радног места у погледу кога
се расписује овај конкурс обављаће се у седишту
ВИШЕР у Београду. Подаци о року у коме се подносе пријаве и адреси на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве на овај конкурс се могу
поднети најкасније у року од седам дана, рачунајући од дана објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве на конкурс се могу предати
лично, искључиво радним данима (понедељакпетак) од 10 до 16 часова или послати путем
поште, на адресу: Висока школа електротехнике
и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд - Вождовац. Пријаве послате
поштом морају стићи у ВИШЕР до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође,
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, биће одбачене. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, телефон: 011/3950-034, канцеларија 002,
Војводе Степе 283, Вождовац, Београд, радним
данима (понедељак - петак), од 11 до 16 часова. Подаци о пријави на конкурс и доказима који
се прилажу уз пријаву: Пријава на овај конкурс
мора обавезно да садржи податке о сарадничком
звању (односно радном месту) на које кандидат
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву
се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности
(за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању), не старије од месец дана.
Уколико кандидату уверење о неосуђиваности
не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају
потврду да су поднели захтев за издавање тог
уверења, док уверење о неосуђиваности морају
доставити најкасније до дана заснивања радног
односа; оверене фотокопије високошколских
исправа о стеченом степену потребног, односно
одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за избор у сарадничко звање
за које се конкурише; уверење високошколске
установе о томе да кандидат има статус студента
који је прописан као услов за избор у сарадничко
звање за које се конкурише (за звање сарадника
у настави статус студента на одговарајућим мастер студијама); извод из матичне књиге рођених
(или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који потврђују
наводе из биографије; ако је кандидат лице које
је раније обављало наставни рад, одговарајући
доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада (потврда образовне установе на којој је
кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о поседовању
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посебних стручних знања, односно компетенција,
које су прописане као услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише, ако такви докази
постоје (сертификати и слично). Подаци о месту
и дану када се очекује да ће започети провера
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако
се таква провера буде спроводила: Ако се таква
провера буде спроводила, провера оспособљености, поседовања тражених знања и вештина,
односно компетенција кандидата ће се спровести
путем усменог интервјуа, који ће се одржати 29.
новембра 2018. године или касније, у просторијама ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовремену,
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву
на овај конкурс, утврди да испуњава услове за
избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања интервјуа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ“

11412 Јагњило, Учитељице Вуке бб
тел. 011/8217-802, 011/8217-455

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове прописане чланом 122 ст. 1 и 2 и става 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др Закони), да има
одговарајуће високо образовање стечено: 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, дуж-
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ност 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”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну
област Туркологија, предмет Турски
језик и књижевност
Редовни професор за ужу научну
област Српски језик, предмет
Методика наставе српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су 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). 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
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОБНО ЦАРСТВО“

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: VI или IV стручне спреме у наведеном
занимању.
ОСТАЛО: Пријаве слати на наведену адресу или
e-mail: carobnocarstvo@yahoo.com, у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
наставника, до повратка запослене са
трудничког, породиљског и одсуства са
рада ради неге детета

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ број
88/2017); 1) да имају одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - Просветни гласник бр. 15/13)
за наставника који изводе образовно-васпитни рад и да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студирања или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
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Наука и образовање

системом преноса бодова или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ
да је кандидат положио стручни испит за лиценцу; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије;
5) да знају српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 пре заклучења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од 6 месеци): диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број фиксног или мобилног телефона
и тачну адресу пребивалишта. Пријаве слати на
горенаведену адресу, поштом или лично секретару школе, у року од 8 дана од дана објављивања,
са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО КИШ“

11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе
енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Радник на одржавању хигијене чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС“ број 88/2017, 27/18); 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника за
рад у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 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
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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 васпитно-образовни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну докумантацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице, потребно је доставити школи:
1. радну и личну биографију са адресом и контакт
телефоном CV; 2. оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 3.
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци) из МУП-а; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
5. извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ о положеном испиту из
психологије и педагогије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу
или други доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 7 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издато од одговарајуће високошколске установе за радно место (оригинал или оверена
фотокопија) - прилажу само кандидати за наставнике; 7. 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 језика по програму одговарајуће високошколске установе, односно доказ о положеном испиту из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе за радно место (оригинал или оверена
фотокопија) - прилажу само кандидати за наставнике; доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду). Кандидати за наставнике који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима који
врши надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом,
као и оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни
формулар са конкурсом тражене документације о
испуњавању услова доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за радни однос“. Контакт телефон: 011/7856-845.

Сарадник ван радног односа демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Народна
књижевност

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

на одређено време 4 месеца

Сарадник ван радног односа демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Средњовековна књижевност
на одређено време 4 месеца

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских студија у области филолошких наука који
је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Кандидати подносе пријаву са
биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

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

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Историја, теорија и
естетика архитектуре и визуелних
уметности и обнова градитељског
наслеђа
на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу
уметничку област Ликовне уметности
на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године

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 113/18) и
чланом 84 Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18),
Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 201/18) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 116/17- пречишћен текст). 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
ОШ „12. СЕПТЕМБАР“

19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057, 588-000

Наставник енглеског језика

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

са 84,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка лица са
дужности директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и Закону о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравстве21.11.2018. | Број 804 |
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ну 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 на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
доставити: пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, диплому о поседовању одговарајућег образовања, према Правилнику 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) и одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања,); извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), доказ о неосуђиваности (уверење
из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда),
као и доказ о познавању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија школе доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи сву потребну
документацију и достави школи лично или на адресу: ОШ „12. септембар”, 19250 Мајданпек, Пролетерска 49. Додатне информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 030/581-057 или 588-000,
од секретара школе.

ГЊИЛАНЕ
ГИМНАЗИЈА

38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога, односно дозвола за рад, обука и положен стручни испит за директора установе, радно
искуство од најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, доказ о држављанству РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених
не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања, доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
установе), оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Министар просвете, науке и технолошког
развоја ће у року од 30 дана од дана пријема образложене листе свих кандидата који испуњавају усло-
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ве конкурса и предлога за избор директора, извршити избор директора школе и донети решење о
његовом именовању. Непотпуна и неблаговремена
документација се неће узимати у разматрање. Рок
за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у недељном листу „Послови“. Сва
потребна документа слати на адресу: Гимназија,
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб, са назнаком „Конкурс за директора“. Телефон за информације 064/3303-699.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено Законом о основама система образовања
и васпитања; положен стручни испит за наставник, педагога или психолога, односно дозвола за
рад; обука и положен испит за директора установе; радно искуство од најмање 8 година у установи
након стеченог одговарајућег високог образовања.
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
доказ о држављанству (уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, копију извода рођених),
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу односно стручном испиту, доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискримнаторног
понашања, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора), оверену фотокопију лиценце
за директора (ако је кандидат поседује), потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), прилоге којим
доказује своје стручне, организационе, моралне и
друге квалитете (необавезно). Министар просвете,
науке и технолошког развоја ће у року од 30 дана
од дана пријема образложене листе свих кандидата које испуњавају услове конкурса и предлога за
избор директора, извршити избор директора школе
и донети решење о његовом именовању. Непотпуна и неблаговремена документација се неће узимати у разматрање. Рок за пријаву кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Сва потребна документација може се
доставити на адресу: Техничка школа, Косовска
Каменица, Цара Лазара бб, са назнаком „Конкурс
за директора“. Особа за контакт: секретар школе,
телефон: 064/427-2076.

ЈАГОДИНА
СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ“

наставника српског језика и књижевности (мастер
академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије, у складу са чланом 140 став (1) Закона о основама система образовања и васпитања); 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 на коме се 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
школи. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе
оверену фотокопију или оверен препис дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, у складу са
одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања, не старију од шест месеци, уверење
надлежног суда о некажњавању, не старије од
шест месеци, уверење о држављанству, не старије
од шест месеци, уверење МУП-а о чињеници да
кандидат није осуђиван за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања (члан 139 став 1 тачка 3),
не старије од шест месеци, извод из матичне књиге
рођених, не старији од шест месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду (не
старије од шест месеци). Напомена: документа која
се прилажу као докази о испуњености услова не
могу бити старија од шест месеци, а достављају се
оригинали или оверене копије. Докази који се достављају у виду копије морају бити оверени у складу
са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/14 и 22/15).
Пријаве са комплетном документацијом (докази о
испуњавању услова) достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос наставника српског језика и књижевности“.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити
код секретара, на телефон школе: 035/321-408.

35210 Свилајнац, Браће Југовић 10
тел. 035/321-408

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене с функције директора школе,
а најкасније до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17) и одредбама
Правилника о врсти стручне спреме насатавника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС“, бр. 5/90, 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04,5/05,
1/07 и 7/08) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Службени гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), и то: поседовање
одговарајућег високог образовања прописаног за
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог, а најдуже до 31.08.2019.
2 извршиоца

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог, а најдуже до 31.08.2019.
године

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог, а најдуже до 31.08.2019.
године

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог, а најдуже до 31.08.2019.
године

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2019. године

УСЛОВИ: Стручна спрема према правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
13/2018). Поред одговарајуће стручне спреме,
сваки кандидат мора 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 попуњава пријавни
формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, који у остављеном року доставља на горенаведену адресу са следећим доказима о испуњавању тражених услова: оверена
фотокопија или препис исправе (уверења или
дипломе) о стручној спреми, уверење или други писмени доказ од Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван за кривична дела из
тачке 3 услова; оригинал уверење о држављанству, не старије од шест месеци. Непотпуна и
неблаговремено достављена документација неће
се узети уобзир приликом доношења одлуке о
избору кандидата. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23305 Мокрин, Васе Стајића 101
тел. 0230/62-048

Педагошки асистент

на одређено време, за школску
2018/2019. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да има држављанство
Републике Србије; средње образовање, IV степен
стручне спреме; да има положену обуку према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте
(„Службени гласник РС“ бр. 11/10), уводну обуку
за педагошког асистента и програм обуке за педагошке асистенте; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента
и о завршеном програму обуке или оверену фотокопију уверења, извод из матичне књиге рођених
(кандидат није обавезан да достави), уверење о
држављанству или оверену фотокопију уверења о
држављанству (кандидат није обавезан да достави), уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима школа ће тражити од
изабраног кандидата. Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, доставити
доказ о познавању српског језика.

Андрагошки асистент

на одређено време, за школску
2018/2019. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: држављанство
Републике Србије; средње образовање, IV степен
стручне спреме; да има положену обуку из „Интегралног програма обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих са појединачним модулима - Модул 3 - Обука андрагошког
асистента за остваривање функционалног основног
образовања одраслих - обавезни модул и обука“,
Интегрални програм обуке за остваривање ФООО,
појединачни модули: Модул 1 - основне андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре, стручне сарадник, наставнике и андрагошке
асистенте за остваривање ФООО-обавезни модули; да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна српски језик. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о савладаним
програмима обуке за оставривање ФООО и обуке
андрагошког асистента - извод из матичне књиге

рођених (кандидат није обавезан да достави), уверење о држављанству или оверену фотокопију
уверења о држављанству (кандидат није обавезан
да достави), уверење о неосуђиваности. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће
тражити од изабраног кандидата. Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
доставити доказ о познавању српског језика.
ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број
телефона: 0230/62-048.

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

Студијски програм за педагогију:

Наставник у звање доцента за научну
област Педагошке науке, ужу научну
област Педагогија, теорија наставе и
методика васпитно-образовног рада
на одређено време од пет година

Студијски програм за енглески језик и
књижевност:

Асистент за научну област Филолошке
науке, ужу научну област Англистичка
лингвистика
на одређено време од три године

Лектор за научну област Филолошке
науке, ужу научну област Англистичка
лингвистика
на одређено време од три године

Сарадник у настави за научну област
Филолошке науке, ужу научну област
Англофона књижевност
на одређено време од једне године

Студијски програм за историју уметности:

Асистент за научну област Историјске,
археолошке и класичне науке, ужу
научну област Историја уметности
на одређено време од три године
Студијски програм за историју:

Асистент за научну област Историјске,
археолошке и класичне науке, ужу
научну област Историја средњег века
на одређено време од три године
Студијски програм за психологију:

Асистент за научну област Психолошке
науке, ужу научну област Психологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника треба да
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74,
83 и 84 Закона о високом образовању Републике
Србије („Сл. гласник РС“, број 88/2017), чл. 139,
163, 165 и 169 Статута Филозофског факултета,
Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правилником о минималним условима за избор у звање
наставника Филозофског факултета у Косовској
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Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија; списак научних радова; радови; дипломе
о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених; уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примањa
мита у обављању послова у високошколској установи; уверење о држављанству Републике Србије),
подносе се на адресу: Филозофски факултет, 38220
Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За конкурс“. Кандидати за избор у звање
наставника су обавезни да сву потребну конкурсну документацију доставе Факултету у штампаној
форми и у електронској форми на CD-у у PDF формату. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Обавештења
се могу добити на телефон: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
38220 Косовска Митровица
Књаза Милоша 7
тел. 028/425-320, факс: 425-322
e-mail: office@ftn.pr.ac.rs

Асистент за ужу научну област
Термотехника и термоенергетика
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Машинске конструкције

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Производно машинство и индустријски
инжењеринг
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за сарадника - асистента
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и даље),
Статутом Факултета техничких наука у Косовској
Митровици и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника и сарадника, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидати подносе: оверену копију
дипломе о завршеним основним студијама (укупна
просечна оцена најмање 8), диплому о завршеним
магистарским студијама уколико је поседују, потврду о прихваћеној теми докторске дисертације или
потврду о уписаним докторским студијама, списак
научних и стручних радова са свим индексним ознакама, као и фотокопије самих радова, радно-професионалну биографију и друге доказе који могу
послужити приликом избора. Пријаве кандидата са
прилозима: пријава на конкурс (4 примерка), биографија (2 примерка), списак научних радова са
свим индексним ознакама (2 примерка), радове у
електронској форми (на CD-у у две копије са назначењем имена и презимена кандидата), дипломе о
одговарајућој стручној спреми, уверење да против
кандидата није покренута истрага нити подигнута
оптужница. Пријаве са потребном документацијом
подносе се на адресу: Факултет техничких наука,
38220 Косовска Митровица, Књаза Милоша 7, са
назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је
15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

34307 Стојник
тел. 034/6707-231, 034/6707-431
064/3916-299
e-mail: osstojnik@ptt.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања за наставника, педагога или психолога, и
то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој
припада школа: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука, при чему 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.
Потребно је 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, као и да није правноснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности, да има држављанство Републике Србије;
да поседује дозволу за рад наставника и/или стручног сарадника; да има завршену обуку и положен
испит за директора установе (изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања на
дужност); најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 истог закона, односно високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама
у трајању од три године, или више образовање,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање
десет година рада на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
доказ о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ
о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не

подносе овај доказ); доказ да има обављену обуку
и положен испит за директора (уколико је кандидат поседује); доказ да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ 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 насиља 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 (не старије од 6 месеци);
доказ да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (уверење издато по објављивању конкурса); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (доказ подносе само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног
саветника (доказ подносе кандидати који поседују
извештај); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре
закључења уговора о раду); радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти,
на адресу школе, лично, радним данима од 08.00
до 13.00 часова, или препоручено поштом са назнаком „За конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Све додатне информације о конкурсу могу се
добити позивом на број 064/391-62-99 (контакт особа: Нена Мајсторовић, секретар школе). Министар
бира директора у року од 30 дана од дана пријема
документације коју му је доставио Школски одбор
и доноси решење о његовом именовању, о чему
школа обавештава сва лица која су се пријавила на
конкурс.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању доцент
или ванредни професор, ужа
Уставноправна научна област
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 члана 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.

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

Конкурс објављен 14.11.2018. године у публикацији „Послови“ исправља се у делу
процента радног времена за радно место:
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 школе у Ђурђеву (44,45%) и
треба исправно да гласи: наставник француског језика на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, за 66,67%
радног времена, за рад у матичној школи у
Рачи (22,22%) и издвојеном одељењу школе у Ђурђеву (44,45%). У осталом делу конкурс је непромењен.

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

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Енглеска књижевност и култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области
за коју се бира и смисао и способност за научни и
наставни рад, непостојање сметње из чл. 72 став 4
Закона о високом образовању и остали обавезни,
општи и посебни услови предвиђени чл. 85 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др. закон и 73/18), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018. године
- www.kg.ac.rs), чл. 142 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3801 од
17.10.2018. 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), Правилником о
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-736 од 03.03.2014), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016), и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити
на наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије
диплома свих нивоа студија; фотокопија личне
карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом
72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или верена копија); потврда Комисије за
обезбеђење и унапређење квалитета о педагошБесплатна публикација о запошљавању

ком раду (за кандидате који су у радном односу
на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу
са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју
није приложена комплетна документација у складу са Упутством за приметну, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће
се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Наставник српског језика и
књижевности

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17одлука УС) испуњава услове прописан чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018
- др Закон). Кандидат треба и: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Законао основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настаника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, и
3/2017); 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете), а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом достављају установи. Доказ о испуњености услова из тачка 1, 3, 4,
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду.Уз пријаву на конкурс кандидати
поред биографије треба да приложе (у оригиналу
или оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, извод

из казнене евиденције - прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе, доказ о познавању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад само кандидат који није стекао
диплому на српском језику, 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 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (наставник
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве слати, на наведену адресу школе, са назнаком
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник у продуженом боравку

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

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 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене члановима: 139. ст. 1 тачка
1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1)
и (2) и тачка 2 истог члана, члана 142 став 1,,
став 2. став 4.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017
и 27/2018-др.закон). Степен и врста образовања
морају бити из образовно научне области у складу са чланом 2. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018), за радно место наставник у Продуженом боравку. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду
(„Службени гласник РС” бр. 75/2014, 13/2017 и
113/2017), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чаном 139. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон) и то: да
има одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 140. став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и
тачке 2). Степен и врста образовања морају бити
из образовно научне области у складу чланом
2. 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) за радно
место наставник у продуженом боравку; да 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 уверењем из казнене еви21.11.2018. | Број 804 |
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денције, коју 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; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској устнови 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 ЕСПБ (оригинал
или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) - за оне који ово образовање
поседују, а за оне који не поседују Закон по члану
142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу
да ово образовање наставник стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. 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: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверења о
стеченом високом образовању, уколико диплома
није издата; доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или овере- на фотокопија
потврде - уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) - за
оне који ово образовање поседују, а за оне који
не поседују Закон о основама система образовања и васпитања, по члану 142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање
наставник стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, као и да није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом - 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
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положио испит из српског језика; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са
децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом нагоренаведену адресу,
или лично радним даном од 8 до 14 часова, са
назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт телефон:
036/314-330. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове предвиђене Законом о раду и посебне
услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да
имају одговарајуће образовање, и то: дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,
професор, односно дипломрани филолог за општу
књижевност са теоријом књижевности, професор
разредне наставе, професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог
књижевности и језика; професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности, професор
српског језика и књижевности или друге услове
у погледу образовања прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о
раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја треба да доставе доказе да испуњавају наведене услове. Сви документи
се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Бранко
Радичевић“, 36207 Витковац. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 036/5873-889.

Национална служба
за запошљавање

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник разредне наставе

на одређено време у матичној школи,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018) и 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); да 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 коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у рзматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
попуњен пријавни формулар који се преузима са
званичне интернет старнице 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 школи или поштом.

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу у Појатама, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018) и 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); да 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
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Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у рзматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен пријавни
фолмулар који се преузима са званичне интернет
старнице 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 школи или поштом.

Наставник физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у матичној школи

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018) и 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); да 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 коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у рзматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
попуњен пријавни фолмулар који се преузима са
званичне интернет старнице 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 школи или поштом.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“

37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб
тел. 037/795-180

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у
Залоговцу, са 89% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос
може се пријавити кандидат који испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и има
одговарајућу врсту стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 ). Кандидат треба да
испуњава следеће услове: 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 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. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да је 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и то 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; да има држављанство
Републике Србије, што се доказује уверењем о
држављанству; да зна 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 и следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских

студија; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 или доказ да су испите положили у току студија, или доказ да су положили испит за лиценцу; доказ да кандидат 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 (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС, оригинал
не старији од 6 месеци); 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
- оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству Републике Србије, (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од шест месеци).
Уверење о здравственој способности кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. У пријави кандидат треба
да наведе тачну адресу на којој живи и број телефона. Пријаву доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 037/795-180.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
37257 Падеж

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Глобару

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, односно стручну спрему према члану
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); да је држављанин Републике Србије - доставити и извод из матичне књиге рођених; 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 зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; потврду о
неосуђиваности кандидата доставља кандидат. Уз
пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве
са потребном документацијом доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ЛЕСКОВАЦ

ЛОЗНИЦ А

ОШ „СВЕТИ САВА“

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Наставник енглеског језика

Наставник српског језика и
књижевности

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

са 88,89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. знање српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњавању услова које је
кандидат дужан да приложи уз пријаву: 1. пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. потписана
пријава са биографијом кандидата; 3. оверена
фотокопија/оригинал дипломе; 4. оверена фотокопија/оригинал из матичне књиге рођених, 5. оверена фотокопија/оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 6. уверење о стеченом
образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; 7. оверена
фотокопија/оригинал уверења о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
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; 8. доказ о познавању
српског језика подноси кандидат који образовање
није стекао на српском језику. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Милена Станковић,
тел. 016/3869-982. Пријаве се подносе на адресу: Основна школа „Свети Сава“ Гложане, 16214
Стајковце. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци).

Национална служба
за запошљавање
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15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосоловенску
књижевност, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор односно дипломирани
филолог за југословенску књижевности и општу
књижевност, професор српског језика и српске
књижевности, 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; професор југословенских књижевности;
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; матер 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 лингвинистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; компратавина 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 књижевности и језика (србиста); мастер професор
књижевности и језика (компаратиста); 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 компаратистиком, Српска филологија:
српски језик и књижевност, Србистика.

Наставник текстилне групе предмета
на одређено време до повратка
запосленог са места помоћника
директора и организатора практичне
наставе, најкасније до краја школске
2018/2019. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије одсек
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер
технолог, одсеци текстилно инжењерство или
текстилни; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке,
односно дипл. инженер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска стука; дипл. текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и
одеће; мастер инжењер технологије, претходно
завршене основне и дипломске академске студије,
студијски програм текстилна технологија, односно
одевне технологије. Лице треба да има и доказ о
испуњености услова из члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018), а то је: да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 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.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове
из чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/2017 и 27/2018), да испуњавају услове у
погледу стручне спреме сходно Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2018 и 13/2018) и Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015,
19/2018, 2/2018 и 7/2017). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора
школе, а избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба запошљавања. Уз
пријавни формулар (попуњен и одштампан), који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су
дужни да уз пријаву доставе одређену документацију: оверену фотокопију дипломе; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, потврду
- уверење одговарајуће високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним
испитима, из психологије и педагогије или оверену копију/уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, оверену фотокопију
уверења о држављанству или оригинал (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених или оригинал (не старије
од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду;
доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику, а доказ о томе треба да буде издат
од стране високошколске установе надлежене за
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија), доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве се подносе на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на телефон:
015/882-086.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

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

Доктор наука заштите животне
средине
на одређено време

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

Доктор психолошких наука
на одређено време

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

Доктор наука електроструке
на одређено време

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

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

Доктор наука - информатичар
на одређено време

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

Доктор наука машинске струке
на одређено време

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

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево

Конкурс објављен 24.10.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се због техничке грешке.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево

Наставник предметне наставе,
наставник математике

за рад у матичној школи у Сићеву и у
издвојеном одељењу у Островици, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или 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; образовање стечено 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) ове одлуке мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање лица из
става 2 ове одлуке 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. 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 обавезно образовање из члана
140 Закона. Стечено високо образовање из става
2 ове одлуке мора да буде у складу са одредбама одговарајућег Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и
то: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике-математике; дипломирани
математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани математичар-математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије); мастер професор
математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике
и математике; мастер професор информатике
и математике; дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер
(са изборним предметом Основи геометрије);
дипломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије-математике; професор географије-математике; професор физике-математике;
професор биологије-математике; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломирани математичар и
информатичар; дипломирани математичар-механичар; мастер професор предметне наставе;
дипломирани математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани

информатичар; мастер математичар; мастер професор математике. 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. Кандидати треба: да имају држављанство
Републике Србије; 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
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ
о испуњености овог услова установи доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да знају српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву се прилаже следећа документација:
попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; радна биографија; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оверена фотокопија дипломе или
уверења о стеченом образовању; 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 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;
доказ да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи (само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати путем поште на
горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у складу са чланом 154 став 3-7
Закона о основама система образовања и васпитања. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона:
018/4671-698.

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; сту21.11.2018. | Број 804 |
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дије 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; образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога или психолога.
Лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога или
психолога; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку
и положен испит за директора установе, односно
да изабрани кандидат у законском року положи
испит у складу са Правилником о програму обуке
и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 63/18); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); уколико се на конкурс јавља лице
које је претходно обављало дужност директора
установе резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама); да није покренута истрага нити да је подигнута оптужница за кривична
дела из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности или других добара заштићених мађународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказује се дипломом о стеченом образовању).
Директор се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: попуњену пријаву скинуту са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у одељку Ново
на сајту; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога; потврду о радном искуству;
оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених, искључиво на новом обрасцу са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); лекарско уверење за поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци, прибавља се пре закључења уговора);
уверење суда да није покренута истрага нити да
је подигнута оптужница (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
полицијске управе о неосуђиваности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само
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за кандидата који је претходно обављао дужност
директора установе); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној комисији за
избор директора”. Кандидати учесници конкурса
ће бити позвани на интервју од стране конкурсне
комисије, а по завршетку рока за пријављивање
на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће
бити обавештени о избору директора и његовом
именовању од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу се добити код председника конкурсне комисије у секретаријату школе, на
број телефона: 018/610-400.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник основа економије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора школе

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016,2/2017 и 13/2018),
наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из стручних предмета у области угоститељства и
туризма, може да изводи за предмет Основи еконономије: дипломирани економист; дипломирани
економиста-менаџер у рачуноводству и ревизији;
дипломирани економиста-менаџер за финансије и
банкарство; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Економије.

Наставник предузетништва

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са фунције
директора школе

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018) наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних
предмета у области угоститељства и туризма, може
да изводи за предмет Предузетништво: дипломирани економист; дипломирани економиста-менаџер
за туризам,смер туристички менаџмент; дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; дипломирани економиста-менаџер у рачуноводству и
ревизији; дипломирани економиста-менаџер за
финансије и банкарство; дипломирани туризмолог;
дипломирани менџер у туризму; мастер економиста; мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму менаџер
у туризму или менаџер у хотелијерству.

Наставник економике туристичких и
угоститељских предузећа
са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,

11/2016,2/2017 и 13/2018), наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из стручних предмета у
области угоститељства и туризма, може да изводи за предмет Економика туристичких и угоститељских предузећа: дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани
менаџер у хотелијерству; дипломирани менаџер у
туризму; дипломирани ецономист; дипломирани
економиста у области управљања хотелијерством;
дипломирани економиста-менаџер у рачуноводству
и ревизији; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;
мастер туризмолог; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер
менаџер, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Менаџер у туризму
или Менаџер у хотелијерству. Лице из тачке под
тач. (7)-(10) треба да је у току студија изучавало
наставне садржаје из области предмета Економика
туристичких и угоститељских предузећа.

Наставник основа туризма и
угоститељства

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора школе

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области угоститељства и туризма,
може да изводи за предмет Основи туризма и угоститељства: дипломирани економист; дипломирани туризмолог; дипломирани географ-туризмолог;
дипломирани географ (туризмолог); дипломирани
менаџер у туризму; дипломирани економиста-менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у
области економије; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер
менаџер, претходно завршене основне академске
студије на студијском програм Менаџер у туризму
или Менаџер у хотелијерству; мастер туризмолог,
претходно завршене основне академске студије у
области географије.

Наставник агенцијског и хотелијерског
пословања
са 15% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције директора

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018)
наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из стручних предмета у области угоститељства и
туризма, може да изводи за предмет Агенцијско и
хотелијерско пословање-професионална пракса за
образовни профил туристички техничар: дипломирани економист; дипломирани туризмолог; дипломирани географ-туризмолог; дипломирани географ
(туризмолог); дипломирани економиста-менаџер
за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; дипломирани менаџер у
хотелијерству; дипломирани менаџер у туризму;
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области Економије; мастер
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туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области географије или у области економије; мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму
туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у
хотелијерству.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - даље: Закон) и
важећим Правилником о степену и врсти образовања, врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим
стручним школама и то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, као и високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
за које је изречена безусловна казна 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 утврђено дискриминаторно
понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3)
Закона; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси пријаву
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази
о испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
не старији од 30 дана); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење, не
старије од 6 месеци); 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). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Кандидати пријављени на конкурс упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Након добијених резултата психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор
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са кандидатима и доноси решење о избору. Осим
наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном
важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу
радну биографију. 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 дан за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се
потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове за избор у складу са Законом
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурсну комисију”.

Наставник географије

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр.
13/2016, 2/2017 и 13/2018) наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општег образовања, може да изводи за предмет географија:
професор географије; дипломирани географ;
професор историје-географије; дипломирани
географ - просторни планер; дипломирани професор географије-мастер; дипломирани географ
- мастер; мастер географ; мастер професор географије; мастер професор географије и информатике; мастер професор биологије и географије.
Лице из члана 2 тачке 11 овог правилника које
је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно
географије и информатике. Кандидат треба да
испуњава опште услове предвиђене Законом о
раду, као и посебне услове на основу члана 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017):
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 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 врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат подноси пријаву у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази

о испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
не старији од 30 дана); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење, не
старије од шест месеци); 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)). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Кандидати пријављени на конкурс упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Након добијених резултата психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору. Осим
наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном
важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу
радну биографију. 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 дан за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се
потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове за избор у складу са Законом
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурсну комисију”.

Наставник агенцијског и хотелијерског
пословања
са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције помоћника директора школе,
до краја школске 2018/2019. године

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018)
наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из стручних предмета у области угоститељства и
туризма, може да изводи за предмет агенцијско
и хотелијерско пословање: дипломирани економист; дипломирани туризмолог; дипломирани географ-туризмолог; дипломирани географ
(туризмолог); дипломирани економиста-менаџер
за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство,
смер хотелијерски менаџмент; дипломирани
менаџер у хотелијерству; дипломирани менаџер
у туризму; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије; мастер туризмолог, претходно завршене
основне академске студије у области географије
или у области економије; мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Туризам и хотелијерство;
мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму:
менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.
Кандидат треба да испуњава опште услове пред21.11.2018. | Број 804 |
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виђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017): да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном 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 врсте образовања у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада трговина, угоститељство и туризам. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат подноси пријаву у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази
о испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
не старији од 30 дана); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење, не
старије од шест месеци); 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). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Кандидати пријављени на конкурс упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Након добијених резултата психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору. Осим
наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном
важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу
радну биографију. 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 дан за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се
потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове за избор у складу са Законом
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурсну комисију”.
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ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
18000 Ниш, Књажевачка 156

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 88/2017): да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 Закона; да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Секретар мора
да има образовање из области правних наука у
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно 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 основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати су дужни да доставе:
пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању (кандидати који су завршили
други степен, достављају и диплому са основних
академских студија); уверење о неосуђиваности
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Кандидат који није стекао
образовање на српском језику доставља доказ о
знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве слати на горенаведену
адресу или предати непосредно у сектретаријату
школе, у коверти са назнаком: „Конкурс за пријем
у радни однос”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (уколико је образовање
завршено на страном језику). Докази о испуњености наведених услова саставни су део пријаве на
конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља
пре закључења уговора о раду. У смислу услова из
тачке 1) који се тиче образовања кандидата, Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домановић” у Нишу прописано је
следеће: за обављање послова радног места шефа
рачуноводства може се засновати радни однос са
лицем које испуњава услове прописане чланом 17
овог правилника, као и следеће услове: стручна
спрема/образовање стечено на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, и то на студијама економског смера
(економиста); стручна спрема/образовање стечено
на студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то на студијама економског смера (економиста). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи. Уз
пријавни формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност прописаних услова и то: диплому о
стеченом одговарајућем образовању; извод из
матичне књиге рођених; уверењу о држављанству;
уверење о неосуђиваности; личну биографију (CV).
Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се поднети у року од
10 дана од дана његовог објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова
слати на горенаведену адресу.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом
о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
75/14, 13/17 - УС и 113/17), испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17 и 27/18-др. закони), и то ако: има
одговарајуће образовање; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Математика за предмете:
Стохастички динамички системи - МАС
Математика, Вероватноћа и статистика
у биологији, Математика у биологији ОАС Биологија, Пословна математика
- ОАС Географија
на Департману за математику, на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, математичке науке.

Наставник у звању редовног
професора или ванредног професора
за ужу научну област Органска хемија
и биохемија

на Департману за хемију, на неодређено
време, односно на одређено време од 60
месеци

УСЛОВИ: доктор наука, хемијске науке.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Аналитичка и физичка
хемија
на Департману за хемију, на одређено
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, хемијске науке.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе:
биографију; оверен препис дипломе о докторату;
списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити
и у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс:
15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног
професора или редовног професора за
ужу научну област Англистика и језик
струке
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

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

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Примењени софтверски
инжењеринг
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област Теорије
и интерпретације геометријског
простора у архитектури и урбанизму
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
дипломирани инжењер архитектуре, услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија, за дипломе стечене у иностранству
потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или
очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената,
уколико кандидат поседује педагошко искуство;
6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; 7.
фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија,
практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у
научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету, учешћу у завршним
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање
сарадника у настави приложити и: потврду да је
кандидат студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија. За избор у
звање асистента приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно
магистра уметности и потврду да кандидат има
прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у
звање ванредног професора или редовног професора приложити и: 1. попуњен електронски
образац: Реферат комисије о кандидатима за
избор у zvanje nastavnika-UNS_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 удружењи-

ма, 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,
3. 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 дана од дана објављивања.

ОШ “ЂУРА ДАНИЧИЋ”
21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има 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 („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; 2. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 3. 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 праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу); 4.
доказ из казнене евиденције МУП-а да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
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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); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); 6. доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само ако кандидат није стекао образовање на српском језику ,
а доказује се потврдом високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена копија); 7. лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кадидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака; 8. У складу са чланом 154 став
2 Закона о систему образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), кандидати
попуњавају пријавни формулар који је доступан
на званичној интернет страни Министарства просвете. Потребну документацију доставити лично
или поштом на адресу: 21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО

њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије. Наведени услови доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова 1, 3
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, услов 2 пре
закључивања уговора о раду. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и са одштампаним пријавним
формуларом доставља и следећу документацију:
диплому (уверење) о одговарајућем образовању
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци), уверење о
стеченом образовању - 30 плус 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(оригинал или оверену фотокопију), уверење да
није кажњаван за горенаведена дела (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци).
У пријави на конкурс кандидат треба да наведе
тачну адресу и контакт телефон. Сви документи који се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије и не старији
од шест месеци. Конкурс спроводи конкурсна
комисија и доноси решење у смислу члана 154
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву поднети у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, лично
у секретаријату школе (од 8 до 15 часова) или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Ближе информације се могу добити на
телефон: 013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“

ПИРОТ

26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Наставник групе стручних предмета
геодетске струке

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање
радног односа предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/17), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11,
9/2013, 6/2014, 5/215, др. правилници, 8/2015 др. правилник) и Правилником о систематизацији
радних места у Техничкој школи „23. мај“, Панчево - дипломирани инжењер геодезије; образовно-васпитни рад у школи могу да обављају
наставник и стручни сарадник који су стекли
одговарајуће високо образовање у смислу члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање из психолошких, 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. Кандидат треба да има:1) одговарајуће
образовање, 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Васпитач установе
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање. Кандидат уз пријавни формулар и кратку биографију
(CV) прилаже документацију у овереним копијама:
диплому о стеченој стручној спреми или уверење о
дипломирању, уверење да се против њега не води
кривични поступак (основни и виши суд), уверење
о држављанству, трајни извод из МКР, копију личне
карте, лекарско уверење, дозволу за рад васпитача – лиценцу, доказ из казнене евиденције, доказ о
познавању српског језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. Пријаве слати на горенаведену адресу. За ближа обавештења обратити се на тел.
010/385-202.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ „МЛАДОСТ“

18215 Велико Боњинце
тел. 010/2681-028

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: 1. да
има одговарајуће високо образовање за наставника или стручног сарадника за рад у школи у
подручју рада којој припада ОШ „Младост“ Велико Боњинце, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука. Лице мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу
за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6. да зна српски језик; 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. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (не старије од 6 месеци);
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу за наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказује се овереном фотокопијом јавне
исправе о стеченом образовању, а уколико стечено образовање није на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад, потребан је доказ
да је кандидат положио испит из српског језика
по програму одговарујће високошколске установе), потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврда
садржи податак о радном стажу у установи и
послове које је лице обављало), уверење о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства
надлежног за унутрашње послове, уверење из
суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак, уверење о неосуђиваности привредног суда (уверења не смеју
бити старија од дана објављивања конкурса),
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; резултате
стручно-педагошког надзора установе (извештај
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просветног саветника) и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора
установе); оквирни план рада за време мандата,
биографске податке, односно радну биографију,
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за
директора установе - уколико га поседује. Кандидат може поднети и остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору
(докази о поседовању организационих способности, о успесима у наставно-педагошком раду
и др.). Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZAKONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са
осталом потребном документацијом доставити
на адресу ОШ „Младост“, 18215 Велико Боњинце, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе, путем тел.
010/268-1028.

ПОЖ АРЕВАЦ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1
тел./факс: 012/223-396
e-mail: office@mokranjac.rs

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи, наставник
солфеђа, теорије музике, упоредног
клавира и музичких инструмената

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана, до повратка
радника са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017 и 27/2018 - други закони), и
то: 1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 7/93, 3/05, 6/05, 6/06, 8/10-испр.,
11/13 и 14/13, 5/14, 3/15, 11/16, 13/18); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
За наведено радно место кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати
поред биографије треба да приложе: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
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2. оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 3. оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, 4. 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 кандидате није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
5. доказ о познавању језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Кандидати женског пола који
у дипломи имају једно презиме, а у пријави на
конкурс друго, треба да доставе и извод из књиге венчаних - оверена фотокопија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати
са назнаком „За конкурс“ на горенаведену адресу. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, на тел. 012/223-396. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати, а кандидати у пријави треба да наведу број
контакт телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com
тел./факс: 012/7662-132

Наставник физике

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најдуже до краја школске
2018/2019. године.

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
директора у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и
113/17), кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-др.
закон), и то: одговарајуће образовање у складу
са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. закон); под одговарајућим образовањем подразумева се високо
образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и
13/18) за рад на радном месту наставника физике;
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. У
складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагпшких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана замена директора у првом
мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и
113/17), кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др.
закон) и то: одговарајуће образовање у складу са
члановима 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17 и 27/18-др. закон); под одговарајућим
образовањем подразумева се високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16,
11/16, 2/17 и 11/17) и Правиликом о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), за рад на радном месту
наставника информатике и рачунарства; 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. У
складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
21.11.2018. | Број 804 |
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од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагпшких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО:Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану биографију кандидата; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање као
ни копије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе:
Основна школа „Иво Лола Рибар”, 12220 Велико
Градиште, Др Бошка Вребалова 1а, са назнаком „За
конкурс”. Контакт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са одсуства
са рада ради неге детета

Професор српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18), и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 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) за
радно место за које конкурише; 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. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар који се налази на званичној интернет
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страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству не старије од
6 месеци (оригинал или оверену копију, извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6
месеци. Доказ о знању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику или језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКО ПОЉОПРИВРЕДА
ШКОЛА
36310 Сјеница

Конкурс објављен у публикацији „Послови“
бр. 802 од 07.11.2018. године, поништава се
за радно место под редним бројем 4: наставник математике, са 37% радног времена, на
одређено време, а најдуже до 31.08.2019.
године. У осталом делу конкурс остаје исти.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; најмање средњу стручну спрему, да познаје
ромски језик (било који дијалект), савладан програм
обуке за педагошког асистента; 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 РС, зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се прибавља пре
закључење уговора о раду. Слати оверене копије,
не старије од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА
ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Наставник српског језика и
књижевности

са 66% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
према чл. 139, 140, 143 и 144 став 1 и став 2 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018),
према одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника и
помоћних наставника у стручној школи за наставника српског језика: професор, односно дипломирани филолог за српски језик и југословенску
књижевност, професор односно дипломирани
филолог за српски језик и југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор односно
дипломирани филолог за српски језик и југословенску књижевност и општу књижевност, професор српског језика и српске књижевности, 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, професор југословенске књижевности, 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,
српски језик и компаративна књижевност, мастер
професор книжевности и језика (србиста), мастер
професор книжевности и језика - компаратиста,
мастер професор предметне наставе; професор,
односно дипломирани филолог за српски језик и
југословенску књижевност који је стекао звање
мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност,Српска књижевност
и језик, Српска књижевност са компаратистиком,
Српска филологија, Српски језик и књижевност –
србистика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова или потврду о положеним испитима из педагогије и психологије или
потврду о положеном стручном испиту. Уколико
кандидат нема наведено образовање, обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише од две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; извод из МК рођених и уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци, ори-
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гинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију додатака дипломи или оверену копију
индекса или потврду високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; да кандиидат
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. Проверу психофизичких
способности врши надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА
ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 139
и чл. 140 став 1 и 2, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр.88/2017 и 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 (претходно 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, испуњава услове за наставника средњег
општог образовања, педагога или психолога; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство РС; да зна српски језик;
да има дозволу за рад - лиценцу за наставника,
педагога или психолога; има обуку и положен
Бесплатна публикација о запошљавању

испит за директора установе; изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: уверење о држављанству не старије од 6
месеци, фотокопију из извода 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 осуђаиван 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 неце се сматрати непотпуном), уколико се пријави кандидат који
је претходно 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.

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА
ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Наставник српског језика и
книжевности

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, са 16,67%
радног времена или 3 наставна часа
недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018) и Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 15/2013, 11/2016, 2/17 и 11/17) и да
испуњавају остале опште услове предвиђене
Законом о раду. За наставника српског језика:
професор односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор односно дипломирани филолог
југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским језицимапрофесор југословенске
књижевности и српског језика, професор српског језика и књижевности, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор
српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу
професор југословенске књижевности, 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, 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 филолог (студијски програми :Српски језик, Српски језик и компаративна
књижевност), српска књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са
општом књижевношћу: српска филологија:српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик, Српски језик и компаративна књижевност.

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, за 11,12% или 2
наставна часа недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/2017 и 27/2018), и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
- Просветни гласник“ бр. 15/2013, 11/2016, 2/17 и
11/17) и да испуњавају остале опште услове предвиђене Законом о раду. За наставника француског језика: да је професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил француски језик и књижевност),
мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
француски језик и књижевност).

Наставник латинског језика

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, за 44,48%
радног времена или 8 наставних часова
недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање према чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017 и 27/2018) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 15/2013,
11/2016, 2/17 и 11/17) и да испуњавају остале
опште услове предвиђене Законом о раду. За
наставника латинског језика: професор класичне филологије, дипломирани класични филолог,
мастер класични филолог.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са потребном документацијом достављају на
горенаведену адресу; уверење да нису осуђивани
и да се не води истрага, уверење о држављанству,
извод из МК рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

САЈМОВИ
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СМЕДЕРЕВО
ОШ ,,СВЕТИ САВА”

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

Радник за одржавање хигијене

за рад у спортској хали, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
који се налази на боловању преко 60
дана

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I степен
стручне спреме, односно завршену основну школу, држављанство Републике Србије, психичку,
физичку и здравствену способност за рад, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело, утврђено чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/2017 и 27/18 - др. закон
- даље: Закон. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства и да га заједно са потребном
документацијом доставе школи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса; диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; краћу биографију;
доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона,
саставни је део пријаве на конкурс; доказ да кандидат није под истрагом; изабрани кандидат је у
обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад, достави пре
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар
са одговарајућим доказима (документацијом), подноси се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Контакт за информације на тел. 026/516-021,
Сузана Ристић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
11318 Милошевац, Трг јединства 3
тел. 026/801-339

Наставник разредне наставе

на одређено време до 4 године, ради
замене лица које са налази на функцији
директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом
о основном образовању и васпитању и Законом о
основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне
спреме у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти и
степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку
и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду). Кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Уверење да нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Пријава се
подноси лично или препорученом поштом, у року
од 8 дана од дана објављивања. Додатне информације могу се добити код секретара школе лично или
на телефон: 026/801-339.
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ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651, 741-031

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и
то: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; доказ о држављанству
Републике Србије - уверење о држављанству;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; 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, у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017), потврду о радном стажу у школи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; преглед кретања
у служби са биографским подацима - радна биографија; оквирни план рада за време мандата;
евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности; 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 пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подно-

си кандидат пре закључења уговора о раду. Како
обука и полагање испита за директора школе,
из члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања нису организовани, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва друга документа уредно достављена,
а изабрани кандидат биће у обавези да положи
испит за директора у законском року. Непотпуне
и неблаговремене пријаве комисија неће узети
у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште, са назнаком „Пријава на
конкурс за директора”, на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на телефон број: 026/741-031.

ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел./факс: 026/4861-006, 4861-030
e-mail: osmarkovac@gmail.com

Наставник српског језика

на одређено време, замена преко 60
дана, за рад у ИО школе у Новом Селу и
Марковцу

Наставник физичког васпитања

за 30% радног времена, на одређено
време, замена преко 60 дана

Наставник историје

за 20% радног времена, на одређено
време, замена преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова
испуњавају и посебне услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018).
Поред пријаве за оглас потребно је да кандидати
доставе оверене копије докумената, не старије од
шест месеци, којима доказују да испуњавају услове
огласа: диплому о стеченом стручном образовању,
лекарско уверење, уверење да нису осуђивани или
под истрагом, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Школа је знање,
посао је занат
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СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел./факс: 025/809-015
e-mail: so.osmpijade@neobee.net

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017), као и услове прописане Правилником о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 108/2015). Дужност директора школе може да
обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне
школе, за педагога и психолога, наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно 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. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета). Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 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 чл. 140 став 3 Закона за
наставника основне школе односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, 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; 2. 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. психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6. 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; 7. има држављанство Републике Србије; 8. зна српски језик (језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана
Бесплатна публикација о запошљавању

ступања на дужност, престаје дужност директора.
Докази о испуњености услова саставни су део
пријаве на конкурс. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставља установи. Уколико до дана објављивања конкурса Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није направило апликацију за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља пријаву у слободној форми. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
школе подноси: 1) биографске податке, односно
радну биографију, 2) оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању из члана
140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе,за педагога и психолога; 3) оверену
фотокопију дозволе за рад наставника и стручног
сарадника (испит за лиценцу, односно стручни
испит); 4) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе; 5) оригинал или
оверену фотокопију уверења да има писичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 6) оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(потврде, решења, уговори или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство); 7) оригинал или оверену фотокопију доказа 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 - издат од полицијске управе и суда (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); 8) оригинал
или оверену фотокопију доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из чл.
7 став 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања, (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс); 9) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 10) извод из матичне књиге рођених - оригинал; 11) доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику) оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 12) доказе о
резултату стручно-педагошког надзора - извештаји
просветног саветника - оверена фотокопија (уколико је вршен стручно-педагошки надзор над радом
кандидата од стране просветног саветника ,кандидат је дужан да извештај истог достави); 13) уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе дужно је да
поред доказа из тачке 12) достави и резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, (оверена фотокопија).
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом
избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем

наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија
неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује
испуњеност услова за избор директора прописаних
чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведени у делу услови за
избор директора. Рок за подношење пријава на
конкурс за избор директора школе је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријава се подноси на адресу школе: ОШ
„Моша Пијаде“, 25275 Бачки Брег, Југословенска 13,
са назнаком „Конкурс за избор директора“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Курир - вешерка
УСЛОВИ: 1. II степен стручне спреме; 2. стручно оспособљен за самостално обављање услуга
шивења и кројења; 3. да им психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 5. да је држављанин Р
Србије; 6. да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства (http: www.mpn.gov.rs),
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи.
Напомена: Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закон,
а којима је прописано да приликом подношења
апликација на конкурс за пријем у радни однос у
установи кандидат попуњава формулар и потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља установи, Министарство
просвете је поставило: формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања. Уз
пријавни формулар кандидати достављају: диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију; сертификат/уверење о стручној
оспособљености за самостално обављање услуга
шивења и кројења - оригинал или оверену фотокопију; уверење из казнене евиденције МУП-а Р
Србије - оригинал или оверену фотокопију (не
старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству
- оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6
месеци). Доказ из тачке 2 - лекарско уверење, прибавља се пре закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са
приложеним, а неовереним фотокопијама неће се
узети у разматрање. Претходну психолошку процену способности кандидата за рад (кандидати
који испуњавају услове по конкурсу и који су ушли
у ужи избор), вршиће надлежна служба за послове запошљавања, у складу са чланом 154 став 5
Закона. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу предшколске установе. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
21.11.2018. | Број 804 |
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”

22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/342-505

Наставник разредне наставе

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 88/2017и 27/2018), и то: да има одговарајуће
образовање за наставнике основне школе у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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, 11/2016,
2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
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: 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 пријавни формулар кандидат доставља: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оригинал или оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, доказ о познавању српског језика, на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са приложеном документацијом предати у
секретаријату школе или послати поштом на горенаведену адресу.

СУБОТИЦА
ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

24300 Бачка Топола, Светосавска 9

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015),
односно лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: а) студије
другог степена из научне, односно стручне области
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за одговарајући предмет, односно групе предмета;
б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 2. на основним студијима у трајању однајмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Кандидат мора да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за наведена кривична дела, да
има дозволу за рад наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора,
држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе), потврду да има најмање осам година година рада у установи образовања,уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да нису осуђивани 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,
за кривично дело примања и давања мита; уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој нијепретходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подоношења оптужног предлога за наведена кривична дела, уверење о држављанству Републике Србије, извод

из матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на
конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно
обављао дужност директора школе дужан је да
достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе.
Диплома, односно уверење о стеченом високом
образовању, уколико је на српском језику, на
којем се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, у
супротном је потребно доставити оверену копију
доказа да зна српски језик (оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику). Напомена: Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је оверио
јавни бележник, а у два примерка достављају се
обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”,
на адресу: Основна школа „Чаки Лајош”, Светосавска 9, Бачка Топола. За све информације
можете позвати број телефона: 024/715-443.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ШАБАЦ
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник стручних предмета
ветеринарске групе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
запосленог за време обављања дужности
директора школе у првом мандату)

УСЛОВИ: да кандидат има звање дипломирани
ветеринар, доктор ветеринарске медицине, дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница, односно, дипломирани ветеринар
за хигијену намирница анималног порекла, а у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, број 88/17 и
27/18 -др. закон).
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), треба да испуњава и услове предвиђене
чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др.
закон) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017
и 13/2018). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
2) доказ 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 (оригинал или оверену фотокопију); 3)
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 4) извод
из матичне књиге рођених; 5) потврду 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; 6) краћу
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи
избор, вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака,
а пре доношења одлуке о избору. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс
са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају се на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 015/344-583.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“

15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/343-716

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 80%
радног времена, за рад у матичној
школи у Шапцу

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у
матичној школи у Шапцу

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 и 27/2018 - др. закон); 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 предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става (1) тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона, 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, да има држављанство Републике Србије
и 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 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 (од надлежне службе МУП); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена копија уверења о држављанству 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 конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ДОМ КУЛТУРЕ ПРЊАВОР
15306 Прњавор, Карађорђева 2

Директор

ДК Прњавор у Прњавору Мачванском, на
период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен стручне спреме); 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; да је
држављанин Републике Србије; општа здравствена
способност. Кандидат за директора је дужан да у
оквиру конкурсне документације поднесе следеће
доказе: предлог програма рада и развоја ДК Прњавор у наредне четири године; диплому о стеченој
стручној спреми; радну књижицу, односно други
доказ о радном искуству из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом
је стечено радно искуство; биографију са подацима о дасадашњем раду и оствареним резултатима;
уверење, не старије од шест месеци, да се против
кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела за која се
гони по службеној дужности; уверење да кандидат
није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Докази се прилажу или у оригиналу или
копији овереној код надлежног органа. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
доказима о испуњености услова јавног конкурса за
избор директора Културног центра у Шапцу, достављају се на адресу: Дом културе Прњавор, 15306
Прњавор Мачвански, Карађорђева 2, са назнаком
,,За Управни одбор - конкурс за директора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком
против кога се може изјавити жалба оснивачу у
року од три дана од дана достављања закључка.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30
дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља
оснивачу записник о обављеним разговорима и
образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима кандидата. Скупштина града
Шапца именује директора са листе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Оглас објављен у публикацији „Послови“
бр. 801 од 31.10.2018. године, поништава
се за радно место наставника ликовне културе, са 100% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене преко
60 дана. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, С. Алимпића 3
тел. 015/449-280, 449-331

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 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 и 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) 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
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.
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. 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. Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017), прописани су степен
и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном
месту наставник математике, и то: 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 мате-
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матика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани
математичар - механичар; 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.

Наставник руског језика

са 55,56% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017),
као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017),
члан 139 Закона о основама система образовања
и васпитања прописује усклове 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 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. 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, трансдис-

циплинарне 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. Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017), прописани су степен
и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из изборних предмета у основној школи на радном месту
наставник руског језика, и то: 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.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе), да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена фотокопија не старије од шест месеци),
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци), доказ да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском
језику или уверење одговарајуће високошколске
установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање
пријава није могуће достављање доказа о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези
са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. 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 доставити на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/426-553

Педагог

на одређено време ради замене

УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама
система образовања(„Сл. гл. РС“ , бр. 88/17 и
27/18 - други закон), кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у радни однос: 1. да
има одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и 27/18 други закон ) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“
бр. 13/18), 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду - оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17),
4. да има држављанство Републике Србије, 5. да
зна језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву на конкурс
треба да достави следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, бр. 88/17 и 27/18 - други закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС - Просветни гласник“ бр. 13/18,); уверење о
држављанству РС, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; да зна српски језик, (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику). У том случају кандидат доставља
оригинал писани доказ или оверену фотокопију
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе- издаје
надлежна високошколска установа). Кандидат
попуњава пријавни формулар који може преузети на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког рзвоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања). Документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидат може доставити лично од 8.00 до
13.00 часова у секретариајату школе или поштом
на адресу школе. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, не рачунајући дан објављивања (са назнаком „За конкурс”). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату
враћа документацију. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона:
015/426-553. Кандидат који има документацију у
радном досијеу школе не може је преузимати за
потребе пријаве на конкурс.
Бесплатна публикација о запошљавању

УЖИЦЕ

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“

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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: да поседује одговарајућу
врсту и степен стручне спреме у складу са чланом
140 и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017) и чланом 6 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017),
да у складу са чланом 142 Закона има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од њамање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психлошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног
формулара кандидати достављају: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал
или оверена фотокопија дипломе), доказ да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и уверење
или потврду о неосуђиваности. Образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

14214 Бањани
тел. 014/461-102

Наставник руског језика

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2019.
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће образовање: 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);
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да су држављани Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс (кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), потребно
је поднети следећа документа: кратку биографију,
диплому о стеченом образовању, држављанство
РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције МУП РС
- прибавља кандидат. Уколико се на овај конкурс
подносе фотокопије докумената, оне морају бити
оверене. Доказ о психичкој, физичкој и 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”.

Стручни сарадник - библиотекар

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2019.
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: одговарајуће
образовање - дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно
дипломирани филолог за општу књижевност
са теоријом књижевности; професор разредне
наставе; професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог
књижевности и језика; професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности; професор
српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика); мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика); 2. да имају 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 нису осуђивани правноснаж21.11.2018. | Број 804 |
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ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да су
држављани Републике Србије. Уз пријаву на конкурс (кандидати попуњавају пријавни формулар
са званичне интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) потребно
је поднети следећа документа: кратку биографију;
диплому о стеченом образовању; држављанство
РС, не старије од 6 месеци; извод из казнене евиденције МУП РС - прибавља кандидат; извод из
матичне књиге рођених. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и
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”.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2 и 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018-други закони) и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), и то: да има одговарајуће образовање
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, стечено за
наставника основне школе у подручју рада: разредне и предметне наставе у основној школи и
педагога и 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; лице из става
1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача
и стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да има савладану обуку и положен испит
за директора установе; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да није правоснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности; против кога
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за горе наведена
кривична дела; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду
(извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора установе). Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закони), дужност
директора може да обавља и лице које има образовање из члана 140 став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника основне школе, дозволу за рад наставника
или стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у установи образовања након стеченог
образовања. Уз пријаву на конкурс (својеручно
потписану) учесници конкурса достављају следећу документацију којом доказују да испуњавају прописане услове: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом плана рада директора школе за време трајања мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал); уверење из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима за избор
директора (издато након објављивања конкурса, оригинал); уверења основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за
наведена кривична дела, (издато након објављивања конкурса, оригинал ); уверење привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 30 дана од датума објаве конкурса, оригинал);
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци од датума објаве конкурса,
оригинал); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, издато од надлежне здравствене установе (не старије од шест месеци од
датума објаве конкурса, оригинал или оверена
копија); извештај просветног саветника као доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор) а уколико нема
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву
на околност недостављања извештаја; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора шко-

ле и оцену спољашњег вредновања доставља
кандидат на конкурсу који је претходно обављао
дужност директора школе; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија). Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Комисија за избор
директора ће након обраде конкурсне документације и утврђивања испуњености законом
прописаних услова за избор директора, обавити интервју са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореној
коверти, лично у канцеларији секретара школе
од 8 до 14 часова или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс за избор директора школе неће бити разматране. Школа нема обавезу
враћања конкурсне документације. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од секретара
школе, на телефон: 014/221-512.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме,
положена обука из Интегралног пограма обуке
за остваривање фунционалног основног образовања одраслих, да је кандидат држављанин РС,
да има физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чл. 159 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријавни формулар
са званичне странице Министарства кандидати
достављају: оригинал или фотокопију дипломе о
стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о психофизичкој способности за рад са децом, доставља
кандидат који буде изабран, уверење о неосуђиваности (прибавља школа). Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на
адресу школе.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Асистент за ужу научну област Мотори
и моторна возила
на одређено време

УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет и мастер академске студије одговарајућег смера, са
просечном оценом најмање 8 на сваком од претходних степена студија и уписане докторске студије. Општи и посебни услови за избор у звање
су прописани члановима 82 и 84 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником
о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и
стручних радова, сами радови, оверене дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству),
подносе се на адресу: Висока школа примењених
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струковних студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике.
Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од дана од дана објављивања конкурса. Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гл. РС“
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) кандидати пријављени за наставника треба да испуњавају
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - даље: Закон)
и важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника (Правилник је објављен у
“Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018),
и то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године); да има 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 у смислу члана 139 став 1
тачка 3) Закона; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик, на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат 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 (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење - не старије од
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шест месеци); 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) краћу биографију - CV.
Пријава се може поднети у просторијама школе
или предати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију“.
Информације о конкурсу могу се добити телефоном
на број 019/422-876.

дена кривична дела надлежне полицијске управе.
Доказ о познавању српског језика, као језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који образовање није стекао на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са
потребним документима достављају се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19209 Мали Јасеновац

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник енглеског језика са 40%
радног времена и библиотекар са 10%
радног времена
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (замена
помоћника директора у школској
2018/2019. години)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018), и
то да: 1) има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
3/2017, 13/2018); под високим образовањем сматра се образовање које је стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) на студијима другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
или одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
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 коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се на
сајту Министарства просвете), 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; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ о неосуђиваности за наве-

ОШ „15. МАЈ“
Наставник технике и технологије

на одређено време, са 10% радног
времена, за рад у матичној школи у
Малом Јасеновцу

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 10% радног
времена, за рад у матичној школи у
Малом Јасеновцу

Наставник физичког васпитања

на одређено време, са 60% радног
времена (физичко и здравствено
васпитање 30% радног времена,
физичко васпитање 20% радног времена
и физичко васпитање - изабрани спорт
10% радног времена), за рад у матичној
школи у Малом Јасеновцу

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139 чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - други закони) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства
просвете: http://www.mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
достављају и следећу документацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко
образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена и
оверену копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат 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 (потврда, уверење или други документ издат од стране
МУП-а РС, оригинал или фотокопија, не старије од
6 месеци); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења, не старији од шест месеци); доказ
о познавању српског језика, као језика на коме се
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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 - оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија или
оригинал, не старије од 6 месеци). Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку,
физичку здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ
„15. мај”, 19209 Мали Јасеновац, у затвореној коверти са назнаком „За комисију за избор”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем
обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења
могу се добити на телефон: 019/461-211.

ЗРЕЊАНИН
ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46
тел. 023/561-567

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 46 Правилника о организацији и систематизацији послова: I степен стручне
спреме, односно 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; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија сведочанства о
завршеној основној школи); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 5. сведочанство на српском језику које се приложи као доказ под тачком 1 сматра
се доказом о знању српског језика под овом тачком
5; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са
подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон)
и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на
горенаведену адресу, путем поште, у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће
бити одбачене.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник предметне наставе програмирање

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања 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;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (кандидат мора имати завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018): (1) дипломирани инжењер електротехнике; (2) дипломирани
инжењер електронике; (3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства
и информатике; (4) професор информатике; (5)
дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци
за информационе системе, информационе системе и технологије; (6) дипломирани инжењер
рачунарства; (7) дипломирани математичар; (8)
мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
претходно завршене основне академске студије у
области електротехнике и рачунарства, на свим
студијским програмима; (9) мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно
завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском
програму рачунарске мреже и комуникације; (10)
мастер математичар; (11) мастер информатичар;
(12) мастер инжењер информационих технологија; (13) мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке); (14) дипломирани математичар-информатичар. Лица из тач. (8)-(13), која су
стекла академско звање мастер, морају имати, у
оквиру завршених студија, положених најмање
пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство, што
доказују потврдом издатом од стране матичне
високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; 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) - мађарски језик, оригинал уверење
о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања, које према подацима из казнене
евиденције издаје полицијска управа (уверење
не сме бити старије од дана објављивања конкурса), оригинал уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све
фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс
морају бити оверене од стране јавног бележника
- нотара. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на
адресу: ЕГШ „Никола Тесла“, 23000 Зрењанин,
Народног фронта 1, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
23262 Томашевац, Трг слободе 8
тел. 023/871-005

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 122, 139 и 140 став 1 и став 2 Закона и то: 1.
да има одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање
стечено: на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука, у ком случају је неопходно да су завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника, васпитача и струч-
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Наука и образовање

ног сарадника; 2. да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника;
3. да има лиценцу за директора школе (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик; 7. 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. да има
најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горенаведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона,
односно високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије)

или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
школе и најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: 1. оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2.
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
3. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверен препис/фотокопије, не старије од 6 месеци); 4. доказ о држављанству (оригинал или оверен препис/ фотокопије уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених; 6. доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); 7. потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања; 8. оцену о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника, ако га кандидат поседује), а уколико се на конкурс јавило лице које је претходно
обављало дужност директора школе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 9.
оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); 10. 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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 11. доказ о томе
да се против кандидата не води кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
(издат по објављивању конкурса за избор директора); 12. уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 6 месеци); 13. биографију с прегледом радне биографије; 14. предлог програма
рада школе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурсна документација се доставља на адресу: ОШ „Младост“,
23262 Томашевац, Трг слободе 8, препорученом
поштом или лично у канцеларији секретара школе. Конкурсна документација мора бити уредно
спакована у коверат, са назнаком „Пријава на
конкурс за директора”, са основним подацима
лица које документацију предаје. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Овера приложене документације/фотокопије не сме бити старија од 6 месеци од дана
објављивања конкурса. Ближа обавештења могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 023/871-005.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Покретање посла уз субвенције Националне службе за запошљавање

БИЗНИС У ОБЛАСТИ ИТ ИНДУСТРИЈЕ
У свету савремених информационих технологија, чији је развој због потреба
предузећа и других организација интензиван, потреба за ИТ стручњацима
је велика, јер они разумеју рачунарске системе, ИТ ресурсе, правце развоја
ИТ индустрије, као и прилагођавање софтверских производа потребама
организација које их користе

Т

ако је размишљао и Ђорђе Форст, специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, и власник
радње Рачунарско програмирање „Sophisticated Software
Solutions“ Ужице, када се, уз претходно испитивање тржишта, определио за сопствени бизнис у овој области.
„За одлуку о покретању сопственог посла у области рачунарског програмирања пресудна је била информација о
субвенцији за самозапошљавање коју додељује Национална
служба за запошљавање. Информатика све више узима маха
и у Србији и правна и физичка лица постају свесна да не могу
да функционишу без доброг информационог система, доброг
веб-сајта, који утиче на пласман њихових производа и услуга. Свест о информатици се полако и сигурно буди и у нашој
земљи, а у свету је већ заузела примат“, каже Форст и упућује
снажну поруку и осталима који могућност запослења виде у
овој области:
„Свако ко има било какво знање у области информационих
технологија треба да ради и да га унапређује, јер посла у овој
области има, а биће га и у перспективи. Као почетник у приватном бизнису сам веома задовољан, а сигуран сам да тржиште
треба још оваквих бизниса и да би посла било за све“.
Форст је веома задовољан и улогом Националне службе зa
запошљавање: „Мене је лично подстакла могућност добијања
субвенције за самозапошљавање. Процедура је веома једноставна, а пресудан је ваљан бизнис план, из кога се може закључити да ли посао има перспективу да се развија“.
Интересовање за програм самозапошљавања у Филијали
Ужице НСЗ је сваке године традиционално велико и премашује
финансијску квоту која је опредељена за ове намене. Значајна
је и финансијска подршка локалних самоуправа овом програму, које су на тај начин дале значајан допринос развоју предузетништва у својим срединама.
„Ове године поднето је близу 300 захтева за доделу субвенције за самозапошљавање, а одобрено је око 200 субвенција

Ове године поднето је око 300 захтева за
доделу субвенције за самозапошљавање, а
одобрено је око 200 субвенција. Расте број
предузетника који своју бизнис идеју желе
да остваре у области производног
занатства и пружања интелектуалних
услуга – кажу у Филијали Ужице
Националне службе за запошљавање
Подаци показују да више од 75%
предузетника наставља да обавља своју
делатност након истека уговорне обавезе
од годину дана
Бесплатна публикација о запошљавању

„Свако ко има било какво знање у области
информационих технологија треба да
ради и да га унапређује, јер посла у тој
области има, а биће га и у будућности.
Сигуран сам да на тржишту има
места за све који се баве тим послом“,
каже Ђорђе Форст, предузетник који је
покренуо сопствени бизнис
у области ИТ-а
у неповратном износу од 180.000 до 220.000 динара. Највеће
интересовање за покретање бизниса било је у граду Ужицу и у
општини Бајина Башта. Оно што импонује је да расте број предузетника који своју бизнис идеју желе да остваре у области
производног занатства и пружања интелектуалних услуга.
Ове године смо имали преко 100 таквих идеја, иако је традиционално највећи број захтева у области услужног занатства и
грађевинарства“, истакао је Милија Веснић, организатор програма запошљавања у Филијали Ужице.
На подручју које организационо покрива Филијала Ужице
и одрживост започетих бизниса уз подршку субвенције за самозапошљавање НСЗ је на завидном нивоу.
„Преко 75% предузетника наставља да обавља своју делатност након истека уговорне обавезе од 12 месеци, а ми се надамо да ће тренд оваквих позитивних показатеља бити настављен
Биљана Терзић
и у наредном периоду“, истакао је Веснић.
21.11.2018. | Број 804 |

57

Запошљавање младих остаје у фокусу развојне сарадње

ШВАЈЦАРСКА ПОДРШКА

П

рограм „Знањем до посла“, који се спроводи уз подршку
Швајцарске, омогућио је у Новом Пазару у протеклих
годину дана реализацију три пројекта обуке на радном месту за укупно 54 незапослене особе млађе од 30
година и то за занимања технолога у млекарству, тапетара
и кројача џинса.
Кроз програм обуке за шивача прошло је 24 младих, а за
његову реализацију обезбеђено је 27.500 евра. За обуку 15 нових тапетара одвојено је 15.000 евра, док је још 15 младих било
обучено за технологе у млекарству у пројекту вредном 21.000
евра. Посебна средства издвојена су за пројекат подизања запошљивости младих са сметњама у развоју. У реализацију тог
пројекта уложено је скоро 34.000 евра, од чега је директну корист имало 20 младих са сметњама у развоју у Новом Пазару.
Делегација у којој су били заменица директора Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (SDC) Рут Хубер и амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге боравила је у Новом Пазару, где се
уверила у резултате пројеката које подржавају у том граду на
југозападу Србије, а посебно програма „Знањем до посла“ (Е2Е).
Током посете обишли су Фабрику намештаја „Нумановић“, у
којој је 12 младих незапослених Новопазараца завршило обуку
за тапетаре, после које су добили прилику за посао у оквиру тог
програма. Њихов ментор је чланове делегације упознао са начинима спровођења обуке, али и проблемима са којима се власници фабрике суочавају због недостатка квалификоване радне
снаге, а због чега им је програм „Знањем до посла“ од велике
користи.
„Обука је прошла у најбољем реду, успешно сам савладао
све операције, научио сам тапетарски посао, задовољио сам захтеве менаџмента и одлучили су да ми понуде стално запослење. Задовољан сам условима и коначно сам дочекао сигуран
извор прихода. Овај посао ми пуно значи, поготово јер ми је и
супруга незапослена, а ускоро ћемо добити дете“, испричао је
своје искуство један од полазника обуке Енис Нумановић.
У оквиру посете делегација је обишла Канцеларију за младе
и Удружење психолога који, у оквиру програма Е2Е, организују
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Кроз програм обуке за шивача прошло
је 24 младих, а за његову реализацију
обезбеђено је 27.500 евра. За обуку 15
нових тапетара одвојено је 15.000 евра,
док је још 15 младих било обучено за
технологе у млекарству у пројекту
вредном 21.000 евра
радионице групног и индивидуалног каријерног саветовања за
младе средњошколце и студенте, као и радионице за особе са
сметњама у развоју на којима оне стичу нова знања, вештине,
али и самопоуздање које им је неопходно за проналазак посла.
Заменица директора СДЦ Рут Хубер истакла је да Швајцарска од 2006. године активно подржава развој Новог Пазара и
Рашког региона који су, како је оценила, веома важни.
„У овом региону реализујемо девет пројеката који покривају
области економског развоја, управљања, миграција и смањења
високе стопе незапослености. Посебну пажњу придајемо социјалној инклузији и зато су активности Е2Е важне за нас, јер
таргетирају запошљивост и укључивање особа са тешкоћама.
Швајцарска остаје посвећена пружању подршке овом граду и
региону“, поручила је она после састанка са представницима
локалне самоуправе.
Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац истакао је да
су овакви пројекти веома значајни за становнике, јер директно
утичу на бољи квалитет живота Новопазараца.
Локални партнери програма „Знањем до посла“ у Новом Пазару су Канцеларија за младе Новог Пазара, Омладински клуб Новог
Пазара и Удружење психолога.
Извор: знањемдопосла.рс
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Програм „Знањем до посла“

Ш

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА
САМОСТАЛАН ЖИВОТ

тићеници крушевачког Васпитно-попоравног дома узгајају цвеће које сада краси
бројне установе тог краја,
али и крушевачке балконе. У модерно опремљеном стакленику који је у дому изграђен средствима ресорног министарства и донатора, штићеници се од ове
године обучавају и за занимање цвећарвртлар.
Обука за то занимање спроведена је
у оквиру програма „Знањем до посла“, а
кроз пројекат „Safe choices“. Читав пројекат спровео је Омладински савет Крушевац који је и локални партнер програма
„Знањем до посла“.
Управник Васпитно-поправног дома
у Крушевцу Иван Мијаиловић каже да
је занимање цвећар-вртлар, уз бројне
средњошколске смерове и занате, уведено са идејом да се штићеници обуче за
нова, дефицитарна занимања и оспособе
за живот и рад изван Дома.
„Желели смо да им понудимо обуку
за занимања после којих ће брзо наћи
посао, али и бити добро плаћени. Ти
послови би их одвратили од повратка на
старо након изласка из установе. Идеја
за изградњу пластеника настала је пре
четири године. Најпре ју је подржало
Министарство правде, а затим и донатори. Пластеничком производњом смо
унапредили рад читаве економије самог

Изградњу савременог пластеника подржали су
Министарство правде и организација „Хелп“.
Швајцарска Влада је кроз пројекат „Safe choices“,
а у оквиру програма „Знањем до посла“, издвојила 5.000
франака за земљане радове
васпитно-поправног дома, али и систем
третмана осуђених лица“, објаснио је
Миљковић.
Управник наводи и да су у протеклих
шест година успели да повећају производњу хране у оквиру дома у Крушевцу
и то чак скоро двадесет пута, па данас
успевају да сами произведу све што им
је потребно за исхрану штићеника.

Цвећу је потребна љубав
Штићеници који су били на обуци и
радили у у пластенику, научили су да
саде и пресађују цвеће и да га негују, а
посебно истичу да су научили да је цвећу
потребна љубав.
Разговарамо са једним од станара
дома, који је ту провео више од две и по године, има 19 година и прошао је обуку за
цвећара. Он ускоро излази и верује да има
корисно знање у рукама, а истиче да баш
тим послом и жели да настави да се бави.
„Током обуке много сам научио о
гајењу цвећа у пластеничким условима
и мислим да ће ово бити моје будуће занимање. Желим да покушам да ово што
сам научио пренесем неком из породице
и да можда почнемо да се заједничким
снагама бавимо овим послом“, каже он.
Бесплатна публикација о запошљавању

У дому у Крушевцу очекују да до
краја године стигне до 20 хиљада садница одгајених у пластенику који има око
хиљаду квадрата. Пролећа ове године
набављене су четири хиљаде садница
белагоне, немесије, лобелије, вербене и
каранфила, које су одгајане уз савремену
опрему, сада су актуелне виоле, док током зиме почиње припрема новог цвећа.
Како кажу, план је да се у пластенику
производи и зачинско биље.
Изградњу савременог пластеника
подржали су Министарство правде и организација „Хелп“. Швајцарска Влада је
кроз пројекат „Safe choices“, а у оквиру
програма „Знањем до посла“ издвојила
5.000 франака за земљане радове.
У оквиру програма десеторица
штићеника су била на тридесетодневној
обуци за занимање цвећар-вртлар у Јавном комуналном предузећу Крушевац,
а у самом дому био је ангажован ментор који је обучавао штићенике за рад у
пластенику.
Обуком за цвећара-вртлара до сада је
обухваћено педесетак штићеника, а њих
двадесетак је ангажовано за рад у пластенику.
Извор: знањемдопосла.рс
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Пут од идеје до глобалног успеха

Б

САВЕТИ ИЗ ПРВЕ РУКЕ

ило да сте предузетник, фриленсер или радите у некој успешној,
великој компанији, да бисте били
успешни у ИТ сектору важно је да
константно учите и усавршавате своје
вештине, да будете информисани о свим
актуелностима, да имате добре контакте са људима из исте бранше, али и да
будете истрајни и посвећени ономе што
радите. То су само неки од савета које су
успешни ИТ предузетници упутили младима на конференцији „Пут од идеје до
глобалног успеха“ одржаној у Нишу.
Манифестација представља едукативни пројекат посвећен мотивисању,
удруживању и повезивању младих људи
из области информационих и иновационих технологија, а на њој су представљене неке од најуспешнијих ИТ пословних
прича на овим просторима.
Зашто је улагање у сопствено знање
и људе најбитнија ставка напретка у ИТ
пословању? На који начин се креира успешан дигитални производ? Како најефикасније пласирати своје дигиталне услуге
на глобалном тржишту? То су била само
нека од питања о којима се говорило.

Искуство младог ИТ
предузетника
Један од предавача, Раде Јоксимовић,
поделио је своје искуство на путу од почетника до успешног младог ИТ предузетника. У тај свет ушао је са само 16 година и
то тако што је много времена, попут својих
вршњака, проводио управо за рачунаром
играјући игрице, па зато истиче да управо
то данас млади треба да искористе.
Своју каријеру започео је случајно,
а први сајт је направио за једну локалну
компанију која се бави увођењем грејања
у домове.

„Покушавао сам да сазнам нешто
више о тој фирми на интернету, јер је требало да уведе грејање у нашој породичној кући. Нисам успео да их пронађем,
што ме је заинтересовало, па сам сасвим
случајно ушао у разговор са власником
фирме и објаснио му да је интернет будућност и да је изузетно важно да његова компанија има своју интернет презентацију. Њему се то допало, тако да сам
успео да зарадим свој први новац, а да се
притом никада пре тога нисам бавио тим
послом“, испричао је Јоксимовић и додао
да је тада схватио да је управо тај посао
његова будућност.
Током своје тринаестогодишње каријере покренуо је и продао 6 стартапова,
а један је од оснивача стартап компаније
„Loyalis Technologies“ која послује на свет-

ском тржишту, а бави се интернет куповином. Објашњава да је данас младима
лакше него када је он почињао, управо
због доступности извора информација
и финансирања, јер млади са добром
идејом увек могу да потраже помоћ.
На конференцији је истакнуто да се
до тражених вештина у сектору информационих технологија може доћи уз
помоћ интернета, а овакав начин неформалног школовања омогућава свима да
похађају ИТ курсеве, без обзира на место
из кога су. Такође, развој технологије је
омогућио да свако са приступом интернету може да дође до литературе која је
раније била доступна само на светским
универзитетима. „Конкуренција је велика, а све више се цени практично искуство и спремност на стално усавршавање“, поручује Јоксимовић.

Подстицај младима да раде
оно што воле
Током конференције организована је
и панел дискусија на којој се говорило о
томе како да се идеје дефинишу и реализују у пракси, али и стекну и унапреде
неопходне вештине из те области.
Организатори су истакли да им је
идеја да помогну младима у Србији да
своје идеје претворе у успешан посао,
као и да је сваке године све веће интересовање младих за ИТ предузетништво,
односно да своју страст и љубав претворе
у самосталан посао или постану део неке
успешне ИТ компаније.

Јелена Бајевић
Извори: atnis.jci.rs, Јужне вести
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Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације

Ј

ДИЗАЈН И КВАЛИТЕТ
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

едан од најзначајнијих регионалних догађаја у сфери дрвне
производње, дизајна и дистрибуције намештаја - 56.
Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације, за шест дана традиционално је привукао велику
пажњу публике. На сајму се представило више од 520 излагача
из 45 земаља.
На сајму се представила целокупна дрвна индустрија, од
фазе основне прераде дрвета до финалних производа. Према
речима организатора, производња намештаја у Србији је релативно равномерно регионално заступљена, па је овај сектор
важан и са аспекта регионалног развоја.
У фокусу овогодишње манифестације био је квалитетан и
функционалан намештај израђен од пуног дрвета, а компаније
излагачи потрудиле су се да се представе на најбољи начин
публици уз бројне новитете, премијере и креативна решења.
За домаће произвођаче Сајам намештаја је посебно значајан, јер им пружа могућност да своје производе и рад представе великом броју купаца. Тако су се на овогодишњем сајму
представили реномирани домаћи произвођачи: Симпо, Darex,
ГИР из Краљева, Плус минус студио из Јагодине, Атлас из
Ужица, као и велики број мањих компанија из целе Србије.
Како домаће, тако и бројне иностране компаније из региона, Европе и целог света, представиле су своје производе
публици у Београду на оригиналан и интересантан начин, а
њихови представници били су ту да разговарају са заинтересованим купцима и добију корисне савете за уређење дома.
Захваљујући великом броју излагача публика је могла да се
упозна са новим и најатрактивнијим дизајнерским решењима и
сагледа новитете попут оних на највећим светским сајмовима.
За стране инвеститоре наша земља једна је од најатрактивнијих дестинација за улагање у дрвну индустрију, а за то има
више разлога: изузетан квалитет сировина, очувани природни
ресурси, висококвалификовани радници и позиција која омогућава брзу испоруку производа у иностранство.

Бесплатна публикација о запошљавању

Када је реч о извозу, код свих производа дрвне индустрије
и намештаја дошло је до значајног повећања извоза у првој половини 2018. године, у поређењу са истим периодом прошле године. Према подацима, извоз намештаја је у првих шест месеци
ове године у односу на исти период прошле повећан за 26 одсто, док је извоз свих производа дрвне индустрије, укључујући
и намештај, у првој половини ове године, у односу на прошлу,
повећан за 28 одсто. Наше компаније најчешће извозе: тапацирана седишта и намештај, намештај од масива, намештај за трпезарије и дневне собе, за спаваће собе и кухињски намештај.
Тренутно је у експанзији производња висококвалитетног
намештаја, најчешће од пуног дрвета, а компаније се стално
труде да модернизују своју производњу и опрему како би имале што бољу позицију на тржишту.
Уз излагачки део, посетиоци су током Сајма намештаја
могли да уживају и у посебно организованим догађајима посвећеним дизајну, а који су у центар пажње ставили младе дизајнере, студенте и школе, који су својим радом и трудом заслужили да се представе. Тако је све време сајма организована
и изложба младих дизајнера под називом „Young Designers
Exhibition“, која је окупила младе и перспективне ауторе са новим и креативним идејама.
Посебан специјалитет овогодишње манифестације били су
разговори са дизајнерима, који су имали динамичан програм
и окупили еминентне говорнике из целе Европе. Тај догађај био
је јединствена прилика да заинтересована публика чује професионална искуства људи који активно учествују у креирању
индустрије намештаја.
На 56. Сајму намештаја, опреме и индустријског дизајна
додељене су награде „Златни кључ“ - за најбоља решења и
најуспешније излагаче и награда „Сајамски кључ“.
Током Сајма намештаја одржан је и Међународни сајам машина и алата из области дрвне индустрије, на којем су приказане иновације, најновија техничка и технолошка решења као и
Јелена Бајевић
перспектива дрвне индустрије.
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ПОЛА ВЕКА ОД ОСНИВАЊА
ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
У Народном позоришту у Београду Факултет политичких
наука обележио је 50 година од оснивања. Међу званицима,
поред бројних представника из јавног и политичког живота,
представника страних држава и њихових конзулата у Србији,
свечаности су присуствовали и бивши студенти факултета.
Декан Факултета политичких наука, професор Драган
Симић, обратио се окупљенима у сали Народног позоришта и
изразио своје задовољство због чињенице да се налази у институцији културе која овог месеца обележава век и по свог
постојања.
„Наш факултет траје 50 година, а пола столећа трајања
једне институције је вредан податак било где у свету, посебно на немирним балканским просторима у Србији. Факултет
политичких наука створен је на данашњи дан 1968. године.
Његови оснивачи су схватили да је развој политичких наука
поуздан показатељ спремности једног друштва на демократски дијалог о себи и путевима свог развитка“, казао је Симић.
Он је напоменуо да није случајно да се тако важна образовна установа родила у клими једног времена које карактерише побуна против поретка.
„Стварање нашег факултета омеђили су бројни догађаји,
као што су оснивање фестивала Битеф, студентске демонстрације у свим већим градовима некадашње Југославије, извођење мјузикла ‚Коса‘ на сцени Атељеа 212 и недуго затим утемељивање Феста. Наш факултет је настао када се филмски ‚Црни талас‘ побунио против друштвене лакировке. Београд је и тада био
свет“, казао је Симић.
„Наши програми на факултету све се више враћају појединцу као самом средишту друштвеног космоса. ФПН оспособљава
стручњаке за невладин и јавни сектор. Наш факултет је и школа државништва, јер су наши студенти учени да мисле о ширим државним и друштвеним интересима. Негујемо критичку мисао, дијалог и отвореност. Променили смо четири државе и видели им леђа.
Око 15 хиљада студената је стекло диплому нашег факултета на неком од нивоа студија у протеклих 50 година“, казао је Симић.
Присутнима се обратила и ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, која је рекла да је пола века трајања
ФПН изузетан догађај у години када Београдски универзитет слави 210 година постојања.
„Ово је година када је и закон у Србији препознао Београдски универзитет као установу од посебног националног значаја.
Верујем да ће ФПН и у будућности бити носилац позитивних тенденција и утицати на развој друштва као што је то чинио до
сада“, истакла је Иванка Поповић.
Катарина Јовичин, Немања Новаковић

Нови Сад

УЛАГАЊЕ У НОВА РАДНА МЕСТА И БОЉЕ ПОСЛОВАЊЕ
Представницима 17 малих и средњих предузећа додељени су уговори за
субвенције за отварање 404 нова радна места, вредни 200 милиона динара.
Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић рекао је да је то само део
онога што у влади чине за бржи економски развој Војводине и целе Србије.
„Конкурси не подразумевају само отварање нових радних места, већ је
ту и модернизација производње, увођење нове опреме и технологија, као и
равномеран регионални развој, јер смо препознали предузећа која улажу у
неразвијене општине и она су добила највише средстава. Тако да је корист
вишеструка“, рекао је Милићевић.
Од њеног формирања пре годину и по дана, преко Развојне агенције
Војводине кроз досадашње конкурсе са 650 милиона динара омогућено је
отварање 1.490 нових радних места.
„Један од три најсрећнија дана у години за РАВ је када потписујемо уговоре и практично враћамо део средстава која привреда издваја за државу.
На тај начин покушавамо да помогнемо пре свега нашим, домаћим предузећима која се боре у условима отвореног тржишта и сурове конкуренције“,
рекао је директор Развојне агенције Никола Жежељ.
Милићевић је најавио да ће у 2019. бити и других врста помоћи Покрајинске
владе кроз субвенције за мала и средња предузећа и то пре свега за увођење нових и софистицираних технологија и за подстицање извоза.
Извор: Танјуг
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Додељене награде „Оскар квалитета 2018“

НАГРАЂЕНА ПОСЛОВНА ИЗВРСНОСТ
Годишње националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета“ уручене су
24. пут, у Привредној комори Србије, у оквиру
27. Форума квалитета и пословне изврсности
2018. Награда се додељује профитним и непрофитним организацијама за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу
организационе и пословне изврсности.
Међу добитницима су Југо-Каолин из Београда, Радијатор Инжењеринг из Краљева и
Ресор из Гаџиног Хана, Општина Медвеђа за изврсност у области лидерства, људских ресурса
и односа према друштву, Ветеринарски специјалистички институт из Јагодине и Институт за
јавно здравство Републике Српске из Бања Луке.
Признање се додељује у три категорије: реални сектор, јавна предузећа и компанија из
региона. Резултати се вреднују на основу девет
критеријума: лидерство, стратегија и политика, људски ресурси, партнерство и ресурси, затим процеси, производи и услуге, задовољство корисника и запослених, однос према друштву и пословни резултати.
Помоћник министра привреде Александар Старчевић нагласио је да су награђене компаније прави пример куда треба да иде
српска привреда. „Показали су како се бори за стандарде у циљу подизања квалитета производа и услуга“, рекао је Старчевић.
Директор Сектора индустрије Привредне коморе Србије Мирослав Лутовац истакао је да је додела „Оскара“ представља круну
свих активности ПКС.
„Ако сви заједно будемо улагали труд и знање у подизање нивоа пословних квалитета свих привредних субјеката, онда ћемо
бити бољи и спремнији да се суочимо са све компликованијим условима пословања на тржишту“, истакао је Лутовац.
Директор Стручног савета FQCE Милош Јелић навео је да та фондација сваке године промовише оне који су имали шта да
покажу као своју изврсну праксу и који су били довољно одважни да се пријаве на такмичење за „Оскар квалитета“.
Јелић је приметио да су се ове године пријављивале компаније настале као мале породичне фирме које су се постепено развијале и постале привредна предузећа која бележе значајне резултате.
Директор компаније Југо-Каолин Небојша Илинчић захвалио је на додељеном признању и навео да је та компанија пример
да се уз добру организацију и планирање и у тешкој индустрији могу постићи врхунски резултати у континуитету. Председник
Општине Медвеђа Небојша Арсић истакао је да је освојено признање подстрек за ту општину да настави да се развија као дом из
којег млади неће одлазити, у којем ће љубав бити доминантно осећање, а мултиетнички односи највеће богатство.
Признање „Оскар квалитета“ додељује Фондација за културу квалитета и пословну изврсност - FQCE, у сарадњи са ПКС и под
покровитељством Министарства привреде.
Извор: ПКС

За развој женског предузетништва

ОНАСНАЖИВАЊЕ
Отворен је конкурс „Економско оснаживање жена“, по коме ће 15 пословних идеја жена са територија општина Сремска
Митровица, Панчево и Сомбор имати прилику да добију бесповратна средства у износу до 250.000 динара. Циљ конкурса је развој женског предузетништва, као и развој новооснованих или постојећих бизниса жена са овог подручја.
Укупан фонд за доделу бесповратних средстава износи 3.750.000 динара, а планирано је да се у свакој од ове три општине додели по 5 грантова. На конкурс могу да се пријаве сва правна
лица којима управљају жене и/или чији су власници жене са
територије општина Сремска Митровица, Панчево и Сомбор:
мале задруге, удружења грађанки, предузетнице, друштва са
ограниченом одговорношћу, занатске радионице, пољопривредна газдинства,...
Рок за подношење пријава је недеља, 25. новембар 2018.
године.
За сва додатна питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс заинтересоване се могу јавити на имејл:
onasnazivanje@fondb92.org или на број телефона: 011/3284534, радним данима од 10 до 16 сати.
Конкурс „Економско оснаживање жена“ спроводи се у
оквиру пројекта „ОНАснаживање“, у партнерству Фондације
„Фонд Б92“, Смарт колектива и удружења „Добра башта“. Реализацију пројекта је омогућио Фонд Уједињених нација за
Извор: fondb92.org
заустављање насиља према женама.
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

