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ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
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ТЕМА БРОЈА - Други Сајам омладинског предузетништва окупио је
успешне младе предузетнике и оне који желе да покрену сопствени
бизнис, како би разменили искуства и повезали се. У центру пажње
ове године били су иновације, ИТ сектор и прехрамбена индустрија
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МЛАДИ У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
У овом броју „Послова“ упознајемо вас са предузетничким
идејама младих, које су представљене на Сајму омладинског предузетништва у хотелу „Зира“. Други сајам окупио је више од 30 излагача из области иновација, ИТ сектора и прехрамбене индустрије
и младе људе који размишљају о покретању сопственог бизниса.
Циљ сајма је смањење незапослености међу младима и стварање
стабилног и здравог амбијента за будуће младе предузетнике.
Млади су имали прилику да виде реалну слику како изгледа
један предузетнички подухват у Србији, да се упознају са успешним
предузетницима, чују њихова искуства и да сазнају које изазове, али
и задовољства доноси приватни посао. Сајам су свечано отворили
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и
државни секретар у Министарству омладине и спорта Дарко Станић.
Обележен је Дан информатичара Србије и одржана свечана
седница на којој су изнети најновији подаци о употреби информационо-комуникационих технологија у Србији у овој години, дате
препоруке како да се у будућности искористе потенцијали и додељене плакете успешним појединцима и организацијама који су
допринели развоју ИКТ у Србији.
„Подаци показују да данас 72,9 одсто домаћинстава у нашој
земљи има интернет прикључак, што је за 4 одсто више него прошле године, 96,4 одсто младих од 16 до 24 године има налог на
друштвеним мрежама, да 99,8 предузећа користи рачунар, а 88,6
одсто има веб-сајт“, речено је на скупу.
Водимо вас на панел „Пластика није играчка“, на којем се говорило о штетности пластике, како безбедно користити производе
од тог материјала и важности рециклаже. На догађају, који је окупио више од 100 учесника, међу којима је било највише младих,
средњошколаца и студената, речено је да постоје и бројне штетне
последице употребе пластике које се могу избећи унапређеним
знањем.
Представљамо вам Филијалу Врање НСЗ у којој се бележи
континуирано смањење броја незапослених. „После више година у
Врању је број незапослених први пут пао испод 6.000 људи“, кажу у
тој филијали.
У овом броју сазнаћете више и о обукама за незапослене које
организује Национална служба за запошљавање у целој Србији у
циљу стицања практичних знања и вештина које су тражене на тржишту рада.
Редакција
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, Јадранко Матић,
Катарина Јовичин, Јелена Бајевић, Тамара Сарић, Бранка Чулић, novine@nsz.gov.rs,
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302
Лектор: Бранка Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић
Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Филијала Врање Националне службе за запошљавање

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ

Ф

илијала Врање покрива Пчињски округ и обухвата
град Врање и општине: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулицу и Трговиште. У тој
филијали у периоду од јануара до краја октобра ове
године бележи се континуирано смањење броја незапослених
на евиденцији НСЗ.
Број незапослених који траже посао на евиденцији у Филијали Врање последњег дана октобра ове године износиo je
20.490 и мањи је за 2.770 у односу на исти период претходне
године. „После више година, у Врању је број незапослених први
пут пао испод 6.000 људи“, каже начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Филијале Врање
Силвана Гавриловић.

Тражена занимања
У Филијали Врање кажу да је током ове године било повећано интересовање за помоћне раднике без квалификација, а
сада су најтраженији шивачи и кројачи, као и обућари.
Стално се траже и радници грађевинске струке, али и трговци, електрозаваривачи, столари, тапетари, као и продавци и
професионални возачи.

Актуелне обуке
Од почетка године Филијала Врање је имала активности
на програмима додатног образовања и обуке, и то по програму
стручне праксе, који је финансиран из буџета Републике Србије
и локалних самоуправа, програму стицања практичних знања,
а реализоване су и обуке на захтев познатог послодавца.
„Реализација програма обуке за познатог послодавца и
програма стицања практичних знања, који суфинансирају НСЗ
и Општина Прешево за укупно 49 незапослених је у припреми
и ускоро се очекује почетак. У организацији Филијале Врање у
току су обука за кројење и шивење текстила за 10 лица и обука
за књиговође за 5 лица, а завршетак је планиран до краја ове
године“, објашњава Силвана Гавриловић и додаје да је у току и
програм функционалног основног образовања одраслих у три
циклуса, за 60 незапослених.

Сајмови запошљавања
Ове године Филијала Врање традиционално је организовала два сајма запошљавања - у Врању и Владичином Хану.
Сајмове је посетило преко 2.000 тражилаца запослења, међу
њима и 57 особа са инвалидитетом.

Сарадња са послодавцима и незапосленима
„Филијала Врање има традиционално добру сарадњу са
послодавцима, који користе наше услуге: посредовање у складу са договореним индивидуалним планом запошљавања, саветодавне услуге, помоћ у решавању кадровских питања, али и
финансијску подршку“, објашњава наша саговорница.
Током ове године реализовано је укупно 535 обилазака
послодаваца, а од тог броја 30 послодаваца је информисано
о могућностима запошљавања ОСИ, што је резултирало повећањем броја слободних радних места у односу на 2017. годину. Силвана каже да је регистровано укупно 529 пријава потреба за запошљавањем 1.696 извршилаца.
„Кроз обуку за активно тражење посла прошло је 550 незапослених, мотивационо-активациону обуку за лица без квалификација и нискоквалификоване њих 466, а кроз Клуб за тражење посла 123 незапослена“, каже она.

Сарадња са локалним самоуправама
Локалне самоуправе на територији Филијале Врање препознају значај учешћа у реализацији програма и мера предвиђених у локалним акционим плановима запошљавања.
„Сходно специфичностима општина предлагани су програми
и мере попут јавних радова, субвенција послодавцима за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих, субвенција за самозапошљавање и стицање практичних знања.
Потписана су четири споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера за ову годину, са
општинама Трговиште, Владичин Хан, Прешево и Босилеград“,
каже Силвана Гавриловић.

Планови
„Сви постављени циљеви до краја године биће остварени“, истиче наша саговорница и додаје да је план да се још више побољша ефикасност посредовања у запошљавању, као и да се додатно
подстиче запошљавање особа са инвалидитетом.
С.Г., J.Б.
Бесплатна публикација о запошљавању

01.08.201 28.11.2018. | Број 805 |

3

ТЕМА БРОЈА Не чекајмо прилике, створимо их заједно!

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИДЕЈЕ МЛАДИХ
Други Сајам омладинског предузетништва, који је окупио велики број младих
људи који размишљају о започињању приватног бизниса, одржан је у хотелу
„Зира“ у Београду. Сајам се реализује у склопу пројекта „Пут младог предузетника“,
за смањење незапослености међу младима кроз промоцију омладинског
предузетништва, али и стварање стабилног и здравог амбијента за будуће
младе предузетнике

Р

азмена искустава и знања и бројне интересантне презентације обележили су II Сајам омладинског предузетништва. После обиласка сајма и разговора са младим предузетницима, још једном се уверавамо у то да
у Србији има много добрих идеја из различитих области, а да
је управо за њихов успех потребно повезивање предузетника,
учење од успешних компанија и едукација, чему је овај сајам
и посвећен.
Mлади су имали прилику да виде реалну слику како изгледа један предузетнички подухват у Србији, да се упознају са
успешним предузетницима, чују њихова искуства и да сазнају
које изазове, али и задовољства доноси приватни посао.
Сајам омладинског предузетништва свечано су отворили
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и државни секретар у Министарству омладине и спорта
Дарко Станић.
Истичући да Национална служба за запошљавање већ годинама подржава све програме који имају за циљ запошљавање и развој предузетништва, посебно када су у питању млади, Мартиновић је рекао да је улога државе и институција да
охрабре, оснаже и помогну младима на каријерном путу и
створе добре услове и амбијент да млади остану у земљи, нађу
посао или започну успешно сопствени бизнис.
„Знам да смо на добром путу, јер сам и овде на сајму у
разговору са једним младићем сазнао да је он управо преко
Националне службе добио субвенцију за самозапошљавање и
да данас успешно послује. Подаци говоре да је ове године око
12.000 незапослених прошло нашу обуку Пут до успешног пре-
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дузетника, од тог броја 3.000 млађих од 30 година, а од укупно
4.500 субвенција 1.300 су добили млади који су постали предузетници“, рекао је Зоран Мартиновић.
Он је изнео податак да је тренутно на евиденцији 119.000
младих, што је смањење од око 15 одсто у односу на исти период прошле године, као и да се паралелно бележи повећање
запошљавања млађих од 30 година, па се само у октобру ове
године на обавезно социјално осигурање пријавило око 7.000
младих са евиденције.
„Млади су покретачка снага друштва и желимо да им
помогнемо да своје идеје реализују у конкретне подухвате“,
истакао је Дарко Станић, државни секретар у Министарству
омладине и спорта. Он каже да је посебан циљ министарства
посвећен стварању подстицајних услова за развој предузетништва и због тога министарство последње четири године
највећи део буџетских средстава опредељује за програме који
унапређују услове за запошљавање младих.
„Од 2014. године смо финансијски подржали 167 пројеката удружења и јединица локалних самоуправа, у оквиру
којих је запослено, односно самозапослено, више од 1.000 младих, стручну праксу је обавило преко 1.600, а отворено је и 10
пословних инкубатора, више од 14.000 младих је прошло обуке
за побољшање компетенција и имамо преко 4.000 стипендиста
Фонда за таленте“, истакао је Станић.
„Желимо да повежемо младе људе, привреду, академску
заједницу и државне институције у циљу што боље афирмације омладинског предузетништва у целој Србији. Ове године
фокус је на предузетништву и иновацијама, а желимо да омоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

гућимо што бољу комуникацију унутар целокупне предузетничке заједнице“, истичу организатори из Привредног форума
младих и позивају младе људе који желе да раде на себи, који
су спремни да науче нове ствари и који виде себе као будуће
предузетнике, да им се придруже.
Сајам је окупио више од 30 успешних предузетника, који су
били спремни да кроз разговор са посетиоцима пренесу своје
искуство и покушају да их заинтересују да и сами крену у предузетничке воде и упознају потенцијалне препреке које их чекају на путу остварења циља и реализације саме идеје.
Међу излагачима су поред предузетника били и представници институција и компанија које се баве иновацијама,
ИТ сектором и прерадом хране, представници центара који су
посвећени едукацији предузетника, као и представници омладинских организација, а сви су били спремни да одговарају на
питања која су млади имали у вези са покретањем и развојем
сопственог бизниса и дају им корисне савете како би им помогли на будућем каријерном путу.
Поред излагачког дела, током сајма одржана је и панел
дискусија на тему „Иновације у својству савременог пословања“, на којој се говорило о утицају иновација на развој бизниса и захтевима савремене дигиталне ере у пословању. Стартап
предузећа и млади који желе да покрену бизнис могли су да на
отвореним вратима причају са експертима из света маркетинга, права и финансија, а одржане су и радионице и предавања
на којима се говорило о раду центара који су посвећени едукацији предузетника, такозваних хабова, решавањима студија
случаја кроз сагледавање реалних пословних ситуација и одабиру најбољих тимова.
Новина у односу на прошлогодишњи Сајам омладинског
предузетништва је организација пословних сусрета малих
и великих компанија - Стартап бизнис форум, на којем су се
домаћа технолошко-иновативна стартап предузећа боље повезала са успешним великим компанијама које послују у нашој
земљи, али и у иностранству.
Као подршка младима на каријерном путу представници
Националне службе за запошљавање били су ту да разговарају
са заинтересованима и дају им информације о програмима
подршке почетницима у пословању и планирању каријере.
Сајам омладинског предузетништва реализује се у склопу
пројекта „Пут младог предузетника“, у оквиру којег представници
организатора - Привредног форума младих, информишу младе
у целој Србији о предузетништву и откривају са којим се изазовима они у својим местима сусрећу. Манифестација се спроводи
уз подршку Министарства омладине и спорта, Привредне коморе
Србије и Националне службе за запошљавање. Јелена Бајевић
Бесплатна публикација о запошљавању

01.08.201 28.11.2018. | Број 805 |

5

Како безбедно користити производе од пластике?

ПЛАСТИКА НИЈЕ ИГРАЧКА

У

оквиру 9. фестивала „Грин фест“
(Greenfest), који је ове године одржан
под слоганом „Пластика није играчка. Промени игру!“ - премијерно
је приказано седам најзначајнијих документарних филмова, а образовни програм донео је низ занимљивих садржаја,
попут предавања „Како направити успешан зелени стартап у Србији?“, „Глуво
пролеће“ о заштити птица и панел дискусије о здравственим аспектима употребе пластике у свакодневном животу и
важности рециклаже. Током фестивала
у Дому омладине представљени су еколошки и рециклирани производи, организоване вршњачке и експертске едукације и представљена социјална предузећа
и ученичке компаније које развијају „зелене“ производе и иницијативе.
Проналазак пластике 1907. године
сматрао се развојним открићем и у то
време сагледавале су се само предности
њене употребе. Данас знамо да пластика
није биолошки разградива и потребно је
чак хиљаду година да се потпуно разложи у природи. Основни проблем са загађењем пластиком јесте што 40% пластичног отпада, или 128 милиона тона,
чини неодржива пластика, намењена за
једнократну употребу. Када чујемо податке да годишње у морима и океанима
заврши невероватних око осам милиона
тона пластике и да ће, уколико се то не
заустави, до 2050. године у океанима
бити више пластике него рибе, морамо
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На „Грин фесту“ је одржано и интересантно
предавање „Како направити успешан зелени
стартап у Србији?“
Велики број програма који нуде бесповратна средства
тимовима који развијају технологије за решавање
проблема загађења и глобалне промене климе, довели су
до развоја низа „зелених“ стартап пројеката у Србији.
Тако се последњих година у фокусу јавности све више
налазе иновативне технологије које доприносе смањењу
загађења животне средине и борби против
климатских промена. На предавању се говорило како
изградити успешан „зелени“ стартап у Србији и
представљене су могућности које пружају програми
намењени подршци CleanTech предузетницима
да се запитамо шта ми као појединци можемо да урадимо.
Панел дискусија посвећена борби
против све већег глобалног проблема са
пластичним отпадом окупила је више од
100 учесника, међу којима је било највише младих, средњошколаца и студената,
а о опасностима појединих хемикалија
садржаних у производима од пластике

говорили су Јелена Милић из организације АЛХем (Алтернатива за безбедније
хемикалије), др Марија Милетић, ендокринолог и Ненад Бумбић, председник
удружења „Заштита потрошача“.
На скупу је речено да је захваљујући
бројним корисним својствима пластике тај материјал релативно брзо ушао у
веома широку употребу, али да постоје и

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

ЕУ ЗАБРАЊУЈЕ ПРЕДМЕТЕ ОД ПЛАСТИКЕ
ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ
Посланици Европског парламента подржали су предлог Европске комисије о потпуној
забрани и редукцији одређених прозвода од пластике. У року од две године од завршетка усвајања директиве, на територији ЕУ биће забрањена производња пластичних
штапића за уши, тањира и прибора за јело, сламчица за пиће и држача за балоне. Продаја паковања за пића направљених од пластике биће дозвољена само ако су затварачи причвршћени за паковање.
У Европској комисији кажу да су производи од пластике који су циљ нових мера ЕУ
заслужни за чак 70 процената укупног отпада пронађеног у морима. Додаје се да су Европљани вема забринути због утицаја пластике на њихово здравље и животну средину.
Земље чланице ЕУ биће у обавези да до 2025. године прикупе 90 процента искоришћених пластичних флаша за једнократну употребу. Одређени производи, као што су
влажне марамице и балони, мораће да носе јасне и стандардизоване назнаке о томе
како се бацају после употребе, колики је проценат пластике у њима и колико су штетни
за околину.
Извор: Танјуг

бројне штетне последице употребе пластике које се могу избећи унапређеним
знањем, као и заштитом најрањивијих
група - мајки, деце и младих.
Учесници су се сложили у оцени да
је највећи изазов у прилагођавању потрошачких навика чињеница да многе
штетне последице оваквих хемикалија
нису лако и брзо уочљиве и да негативно
утичу на здравље дугорочним ометањем
урођених, природних одбрамбених способности људи.
На скупу је речено да се у производњи у Србији користе три врсте хемикалија: оне које пластику чине меканом
и отпорном, хемикалије које чине пластику чвршћом (најчешће бисфенол), као и
хемикалије које су се ту нашле случајно,
што се често дешава када је у питању рециклирана пластика.
У нашој земљи постоји и законска
обавеза која дозвољава сваком потро-

шачу да се информише да ли производ
који жели да купи садржи штетне хемикалије, а продавац је дужан да, уколико
није обавештен о томе, контактира произвођача, међутим, то се ретко дешава.
„На пример, уколико купујете нешто
што је на акцији, што вам треба данас
или сутра, немате времена да чекате
одговор произвођача. Зато се ради на
развоју апликација где брзо можете да
се информишете о сваком производу.
Тренутно је активан пројекат у вези са
дефинисањем свих хемикалија у производима у целој Европској унији, а који ће
за јавност бити доступан за две године“,
објаснила је Јелена Милић из организације АЛХем, која је иначе један од екстерних учесника на том пројекту, тако да ће
апликација бити доступна и на српском
језику и закључила да пластика мора да
се замени природним полимерима и да
целокупно друштво треба да тежи томе.

На панелу „Пластика није играчка“
речено је да су храна и играчке две групе о којима најчешће брину потрошачи
у Србији, али да треба водити рачуна и
о одећи за коју се, на пример, користе
одређене хемикалије које не смеју да се
користе при производњи играчака. Један од већих проблема је што не можемо да знамо у којој количини је пластика
присутна у одећи, јер на њој можемо да
пронађемо информацију која врста материјала је у питању, али не и информацију
на који начин је добијена боја одевног
предмета.
„Тек када су произвођачи почели да
декларишу да одређени производ за децу
не садржи хемикалију, попут бисфенола
А (ознака-БПА), потрошачи су сазнали
да та хемикалија постоји и да је штетна“,
рекао је Ненад Бумбић, председник удружења „Заштита потрошача“, желећи да
истакне колико је битно познавање ове
области како бисмо се заштитили.
Велика заступљеност опасних хемикалија у бројним производима од
пластике чини их отпорнијим, прилагодљивим за употребу, али и јефтиним.
Међутим, данас имамо сазнања о директном и индиректном лошем утицају
на здравље људи и животну средину, а та
знања треба стално унапређивати тестирањем производа у квалификованим
институтима, доследним обележавањем,
па и технолошким иновацијама, као што
су апликације за мобилне телефоне који
би потрошачима омогућили информисано одлучивање о куповини производа од
пластике, закључено је на панелу „Пластика није играчка“.
Јелена Бајевић, Извор: Центар за
унапређење животне средине

Бесплатна публикација о запошљавању
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DM инкубатор

ШАНСА ЗА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

К

ако би допринела развоју домаће производње и конкурентности домаћих производа на нашем тржишту,
компанија DM покренула је пројекат који српским произвођачима пружа могућност да развију свој производ и
пласирају га на домаће тржиште кроз ланац њихових продавница. Заинтересовани могу да се пријаве путем портала www.
dm-inkubator.rs, а конкурс је отворен до 30. новембра ове године.
Финално проглашење планирано је за мај следеће године.
Уколико имате добру идеју за нови, квалитетни домаћи
производ из области прехране или неге и лепоте, а који производите или планирате да производите од претежно домаћих
сировина, имате прилику да се укључите у пројекат „DM инкубатор“ и да баш ваш производ буде изабран међу 20 најбољих и
понуђен на полицама DM маркета у Србији и потенцијално на
тржишту ЕУ.
Заинтересованим предузетницима широм Србије одржане
су презентације пројекта како би се упознали са свим детаљима и мотивисали да конкуришу.
На презентацији у Скупштини Београда разговарали смо
са предузетницима који сматрају да је овај инкубатор јако добра прилика за почетнике у бизнису.
Јасмина Луковић из Панчева власница је радње „Душа
природе“ и бави се производњом торти и колача од термички
необрађеног воћа и поврћа. Развојна агенција Србије је препознала њену идеју и од њих је добила бесповратна средства за
опремање радње.
„Процес производње је заснован на томе да се користе
здраве намирнице биљног порекла, које се термички не об-
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рађују. Идеја је здрава храна без додатка шећера, адитива и
конзерванса. Мислим да то недостаје овом тржишту, а веома
би ми значило када би се моји производи нашли на полицама
DM радњи, јер велики број потрошача купује код њих“, каже
Јасмина.
Милена Пантелић бави се производњом здравог кекса „Сунце мамино“, а реч је о висококвалитетном производу. Милена
нам каже да је одувек желела да се бави предузетништвом и
да је успела уз велику борбу, страст и упорност.
„Мислим да је ‚DM инкубатор‘ фантастична прилика за
мале произвођаче, не само због финансија него и самих обука о
пословању. Неизвесност на почетку пословања је велика и веома је важна подршка. Поред тога, велики број потрошача моћи
ће да се упозна са нашим производима“, истиче Милена.
У компанији DM кажу да су веома задовољни досадашњим
интересовањем произвођача, као и да је овај пројекат осмишљен због боље сарадње са домаћим произвођачима.
„Идеја је да нађемо иновативне домаће производе који
садрже одређени проценат воћа и поврћа и лековитог биља и
који имају или ће имати у потпуности производни процес у
Србији, као и да се не продају ни у једном производном објекту
у Србији. Пројекат је заиста једна искрена намера да се подржи
домаћа производња и домаћа привреда“, каже Радоје Крајишник, менаџер набавке „DM drogeriemarkt“.
„Предузетници који буду одабрани добиће три различите
врсте подршке кроз инкубатор. Организоваћемо предавања на
тему унапређења пословања, добиће подршку акредитованих
технолога за састав производа, а у сарадњи са Факултетом
примењених уметности, Катедром за индустријски дизајн, осмишљаваћемо најбоља паковања. Поред тога, они које изаберемо добиће комплетну бесплатну маркетинг подршку, понуду
њихових производа у свим радњама у Србији и потенцијално у
другим земљама ЕУ“, објашњава Крајишник.
Одлуку о томе који ће се нови производи наћи на полицама
маркета DM донеће стручни жири на основу услова конкурса
и јасно дефинисаних критеријума селекције. Купци ће избором
производа који буду део инкубатора директно подржати оснаживање домаће производње.
Пројекат „DM инкубатор“ реализује се у сарадњи са УСАИД
Пројектом за конкурентну привреду, Развојном агенцијом Србије (РАС) и Националним удружењем за развој органске проЈелена Бајевић
изводње „Serbia Organica“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

28.11.2018. | Број 805 |
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Б Е О Г РА Д

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

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање листу„Послови“.

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 и члана 33 став
1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и
109/09), оглашава

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству са назначеним радним
местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни
испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или
други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

Администрација и управа

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24
II Радно место које се попуњава:

За координацију обуке и праћење
пројеката, разврстано у звање саветник

у Групи за међународну сарадњу, обуку и
пројекте, објављивањем јавног конкурса
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, знање енглеског језика и познавање рада на
рачунару (Word, Excel, Internet, MS office).
Опис послова: припрема и израђује захтеве за размену финансијско-обавештајних података од иностраних
финансијско-обавештајних служби и прослеђивање
истих надлежном Одељењу на даље поступање; врши
израду и упућивање одговора по захтевима иностраних
финансијско-обавештајних служби; припрема нацрте
споразума о сарадњи са иностраним финансијским обавештајним службама; проверава садржаје заштићеног
веб-сајта Егмонт групе; одговара на упитнике, анкете од страних финансијских обавештајних служби у
вези са применом Закона о спречавању прања новца
и финансирања тероризма и проверава комплетност
захтева и утврђује евентуалне везе између пристиглих
и постојећих захтева; уноси и обједињује релевантне
податке у базу података међународне сарадње; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа којима се уређује систем спречавања прања
новца и финансирања тероризма у нашој држави на
основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09,
72/09, 91/10, 139/14 и 113/17 - у даљем тексту: Закон)
и одговарајућих међународних стандарда нарочито у
делу који се односе на међународну сарадњу - провераваће се усмено; познавање структуре и функционисања државних органа Републике Србије - провераваће
се усмено; знање енглеског језика - провераваће се
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се
практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено, интервју.
III Место рада: Београд, Ресавска 24
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија, Управа за спречавање прања новца, 11000
Београд, Ресавска 24, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења: Јадранка
Вулић, телефон: 064/8763-207.
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Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са
положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита. Кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о
положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за
спречавање прања новца: www.apml.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs,
на порталу еУправе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарства финансија, на
адреси: www.mfin.gov.rs, у делу „Запошљавање-Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.

Орган у коме се попуњава положај: Министарство
омладине и спорта, Београд

IX Трајање радног односа: За наведено радно место,
радни однос се заснива на неодређено време.

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или организационе науке или научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, знање
енглеског језика и рада на рачунару и најмање девет
година радног искуства у струци; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна
места, провера стручних оспособљености, знања и вештина,
обавиће се почев од 10. децембра 2018. године у просторијама Министарства финансија - Управе за спречавање прања
новца, Београд, Ресавској 24, о чему ће учесници конкурса
благовремено бити обавештени на бројеве телефона или
адресе које наведу у својим пријавама.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима,

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац
Сектора за спорт у Министарству
омладине и спорта
положај у трећој групи

Опис послова: Руководи радом сектора, планира,
усмерава и надзире рад запослених у сектору; обавља
најсложеније послове из делокруга сектора; припрема
план рада сектора, извештај о раду сектора и предлог
буџетских средстава за рад сектора; даје препоруке
за уједначавање и примену најбоље праксе из делокруга рада сектора; учествује у раду радних тела Владе; остварује сарадњу из делокруга сектора са другим
унутрашњим јединицама у органу, другим органима и
организацијама; обавља и друге послове у складу са
надлежностима органа прописаних законом и по налогу
министра.

У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за спорт у Министарству
омладине и спорта; стручна оспособљеност за рад на
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положају и вештина комуникације - увидом у податке
из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару; вештина аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с
кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечено радно искуство); доказ о знању
енглеског језика и доказ о знању рада на рачунару.
Лице које не достави писани доказ о знању рада на
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на
рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит може
да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да
пријави полагање тог испита у Министарству државне
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс и да
Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за
попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби, тако да се уз исправу
састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик. Сви докази прилажу се у
оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Као доказ
се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање
кадровима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу,
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел.
011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства омладине и спорта, на интернет страници Службе
за управљање кадровима, на порталу еУправе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се
попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.

ЈАГОДИНА
МУЗЕЈ “ХОРЕУМ МАРГИ - РАВНО”
35230 Ћуприја, Јована Курсуле 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно завршен
филозофски факултет (одсек историје уметности, етнологије и археологије) или факултет уметности (ликовна
или примењена уметност), да има најмање пет година
радног искуства, да се против кандидата не води истрага
и да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, држављанство
Републике Србије, општа здравствена способност. Приликом избора кандидата за директора, УО ће посебно
ценити следеће услове: да познаје пословање музејских
установа, да поседује организаторске способности.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе: предлог програма рада и развоја
Музеја за период од четири године, оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном
искуству, биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада установа културе,
уверење надлежног органа да се против њега не води
истрага и да против њега није поднета оптужница (не
старије од шест месеци), као и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци), доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал), оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, потребне
податке за контакт (телефон, имејл), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни
стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 15 дана
и почиње да тече од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у
запечаћеној коверти УО Музеја на горенаведену адре-

су, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора
установе културе Музеј „Хореум Марги-Равно” Ћуприја“.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из
пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и
усменим разговором са учесницима јавног конкурса.
Датум усменог разговора са кандидатима биће одређен
накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Директора Музеја „Хореум Марги-Равно”
Ћуприја именује СО Ћуприја на период од 4 године, а на
предлог УО. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО
неће разматрати. Сва обавештења о конкурсу могу се
добити на телефон 035/8871-270, лице задужено за контакт је Миодраг Шевић.

ЛОЗНИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

15318 Мали Зворник, Краља Петра I/18
тел. 015/471-190

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат
треба да испуњава и следеће опште и посебне услове:
да је држављанин РС, да је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник; да има најмање пет
година радног искуства у струци, да поседује организаторске, комуникационе и менаџерске вештине као
и вештине презентације, познавање страног језика,
знање рада на рачунару, да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела
која га чине неподобним за рад у државним органима.
Кандидат уз прописану документацију којом доказује да
испуњава услове подноси и програм рада за мандатни
период за који се именује. Пријаве са биографијом кандидата и конкурсном документацијом, одговарајућим
исправама и доказима о испуњености услова: уверење
о држављанству (оригинални документ, не старији од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинални
документ), уверење суда да лице није под истрагом и
да се против истог не води поступак (оригинални документ), уверење суда да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (оригинални документ), оверена фотокопија дипломе и потврда о радном искуству у струци (оригинални
документ), подносе се на адресу установе, са назнаком
„Конкурс за директора”. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Изборни поступак спроводи управни одбор Центра за социјални рад
Мали Зворник - Мали Зворник и у току поступка разматра приспеле пријаве, сачињава листу кандидата који
су испунили прописане услове и доставља је заједно са
мишљењем недлежном органу јединице локалне самоуправе. Директор Центра за социјални рад именује СО
Мали Зворник, на основу конкурса, по прибављеном
мишљењу УО Центра за социјални рад Мали Зворник Мали Зворник и сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НОВИ СА Д
УСТАНОВА ЗА СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈУ “БАЧКА ТВРЂАВА”
21420 Бач, Вука Караџића бб

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено високо
образовање на студијама другог степена са 240 бодова, без обзира на смер; годину дана радног искуства.
Уз пријаву кандидат треба да достави следеће доказе:
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци);
диплому о завршеном факултету (оригинал или оверену фотокопију); потврду о радном искуству у струци;
уверење надлежне полицијске управе о некажњавању,
не старије од 6 месеци; кратку биографију са подацима
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Администрација и управа
о досадашњем радном искуству. Кандидат је дужан да
предложи програм рада и развоја установе као саставни
део конкурсне документације. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве са пратећом документацијом се достављају на горенаведену
адресу, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће се
одбацити и неће се разматрати. Све додатне информације могу се добити на телефон установе: 021/770-317.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
18420 Блаце, Карађорђева 4

Начелник

на период од 5 година
УСЛОВИ: За начелника управе може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе, потврду о радном искуству,
извод из МК рођених, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и уверење о здравственој способности. Поред општих услова
наведених у огласу, кандидати морају да испуњавају и
опште услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА
14242 Мионица, Војводе Мишића 30
тел. 014/3422-119

Туристички инспектор

у Одељењу за инспекцијске послове и
заштиту животне средине
Опис послова: врши послове провере испуњености прописаних услова за обављање делатности и пружање
услуга уређених Законом о туризму; утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног лица, која
обављају делатност и пружају услуге предвиђене Законом о туризму; утврђује идентитет лица које обавља
угоститељску делатност у објектима домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству; прегледа просторије
у којима се обавља делатност и пружају услуге; проверава уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања
привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног правног лица, као и физичких
лица која обављају делатност и пружају услуге предвиђене Законом о туризму; врши увид у уговоре физичких лица која угоститељске услуге у домаћој радиности
или сеоском туристичком домаћинству пружају преко
локалне туристичке организације, туристичке агенције,
привредног убјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне; врши проверу издатог
решења о разврставању у категорију угоститељских
објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско
туристичко домаћинство; проверава наплату и уплату
боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и другу
пратећу документацију; проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским
објектима; проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом општине
о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације
и туристичке локације (просторних целина); захтева
судски налог за претрес стамбеног или пратећег прос-
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тора, у складу са законом; обавештава надлежни орган
општине о утврђеној процени усаглашености објеката са актом општине о утврђивању туристичке зоне,
туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина); доноси решење о привременој забрани обављање делатности правном и физичком правном
лицу, привредном друштву, предузетнику или огранку
страног правног лица, као и физичком лицу које обавља
угоститељску делатност, у складу са законом; издаје
прекршајни налог; подноси предлог надлежном органу
покретање поступка и утврђивања обавезе плаћања
пенала; подноси пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело или привредни преступ, односно поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка; води законом пописане евиденције; припрема извештаје и информације у вези са стањем у области туризма.
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; положен испит за инспектора;
најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). У
изборном поступку проверава се стручна оспособљеност. Знање и вештине које се проверавају су стручна
знања из области Закона о општем управном поступку и
Закона о туризму (усмено), познавање рада на рачунару (практичним радом). Рок за подношење пријава је 15
дана од дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данка Гајић, тел. 014/3422119. Пријаве се подносе на горенаведену адресу са
назнаком: „За јавни конкурс“ и „Не отварати”. У пријави обавезно назначити за које радно место се пријава
подноси. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на
које радно место се конкурише; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о школској спреми; доказ о оствареном радном стажу; доказ о
положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе (кандидати који имају положен испит); доказ о
положеном испиту за инспектора (кандидати који имају
положен испит); уверење да канидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шесг месеци; изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа; изјаву у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо њега. Уверење о држављанству и уверење из суда не смеју бити старија од шест
месеци. Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће
провераване у просторијама Општинске управе Мионица, након истека рока за подношење пријава, о чему ће
кандидати бити обавештени писменим путем. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, биће одбачене. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу, органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе Мионица решењем
број: 112-95/2018.

Послови економског развоја и
европских интеграција

у Одељењу за привреду и локални
економски развој
Опис послова: анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка
документа; прати реализацију стратешких докумената везано за подстицање и усмеравање локалног економског развоја; обавља послове прикупљања, обраде
и анализе података, формирања и ажурирања базе

података пословних информација од значаја за локални економски развој; прати домаће и међународне конкурсе и обавља аналитичко-оперативне послове који се
односе на припрему и реализацију развојних пројеката,
обезбеђење додатних финансијских средстава, помоћ и
подршку потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену улагања и отварања предузећа; сарађује
са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; учествује и
реализује активности подршке локалној пословној заједници за ширење постојећих и заснивање нових бизниса; обавља послове организације и реализације маркетиншко-промотивних кампања и промоција пословних
концепата и потенцијала општине за улагања; обавља
послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и припремом извештаја о пројектима
одрживог економског развоја; остварује комуникацију са
надлежним установама и институцијама на локалном,
регионалном, покрајинском и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано за економски
развој општине; организује и координира активности у
циљу промоције вредности и принципа функционисања
ЕУ; информише руководство општине о ЕУ програмима
и току преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ
од локалног значаја; прати и прикупља информације о
новим ЕУ програмима и фондовима важним за локалну
самоупарву; пружа подршку и координира активности
за аплицирање код ЕУ фондова; анализира и процењује
постојеће програме подршке ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на
пројектима; стара се о имплементацији пројеката из ЕУ
фондова и кординира рад учесника у спровођењу програма и пројеката; обавља мониторинг и евалуацију
спровођења пројеката и припрема извештаје о пројектима; пружа стручну помоћ у току реализације пројеката
партнерима; припрема и учествује у реализацији јавних
набавки по ПРАГ процедури.
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и Internet); знање енглеског језика. У изборном поступку
проверава се стручна оспособљеност. Знање и вештине
које се проверавају су стручна знања из области Закона о
општем управном поступку, познавање рада на рачунару (практичним радом). Рок за подношење пријава је 15
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је Данка Гајић, тел. 014/34-22-119.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу са назнаком
“За јавни конкурс” и “Не отварати”. У пријави обавезно
назначити за које радно место се пријава подноси. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству уз коју треба назначити на које радно
место се конкурише; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; доказ о школској спреми;
доказ о оствареном радном стажу; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (кандидати који имају положен испит); уверење да
канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шесг месеци; изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Уверење о држављанству и уверење из суда не смеју
бити старија од шест месеци. Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама
Општинске управе Мионица након истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени
писменим путем. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месе-
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Трговина и услуге
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске
управе Мионица Решењем број: 112-94/2018.

Трговина и услуге
GRAMELLINI DOO

11000 Београд, Господар Јевремова 47а
тел. 061/603-1917
e-mail: agramellini@yahoo.com.au

Конобар
Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Кандидати за радно место конобара могу своје пријаве да
доставе путем имејл-адресе, а кандидати за радно место
помоћног радника у кухињи могу да се јаве на телефон
послодавца. Конкурс траје до 19.12.2018. године.

CHILLOUT DOO
11000 Београд, Мајке Јевросиме 48
тел. 061/6066-249

Собарица

замена лица по програму Ново
запошљавање, запошљаване лица из
категорије теже запошљивих
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему и
лица из категорије теже запошљивих: жртва породичног насиља, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година, лица која су имала или
имају статус детета без родитељског старања. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје
до 16.12.2018. године.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПЛЕНАЦ - ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар Краља Александра 18
тел. 034/6814-172

Координатор у туристичкоинформативном центру
Опис посла: координира пословима у туристичко-информативном центру; координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмета домаће
радиности; координира продају сувенира, публикација
и других артикала и дневно води евиденцију; кооординира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима, прати и контролише процес штампе; прати и контролише процес штампе и дистрибуцију
информативног и пропагандног материјала у штампаној
и електронској форми; креира и управља фото-базом;
прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира; израђује извештај о раду инфо центра; сачињава план рада информатора водећи рачуна
о периодима појачане потребе за туристичким информацијама.
УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису
које уређује високо образовање почев од 10.09.2005, на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. или на студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005, на основним студијама у
трајању од најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005; додатна
знања: знање страног језика, рад на рачунару; најмање
две године радног искуства из области делокруга рада.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
диплома о стеченој стручној спреми; одговарајући доказ
о радном искуству у струци; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); уверење да лице није осуђивано за кривично
дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6
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месеци; уверење да се не води кривични поступак за
кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у органима јавне службе. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа. Провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место назначене вештине и знања биће проверене у
просторијама Туристичке организације у Тополи, Булевар Краља Александра 18, о чему ће кандидати бити
обавештени писменим или телефонским путем. За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време. Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији у општини, код суда или јавног
бележника биће одбачене. Јавни конкурс је објављен
на званичној презентацији Туристичке организације
Опленац - Топола: www.topolaoplenac.org.rs и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Лице задужено
за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Мићић,
тел. 034/6814-172. Пријаве се подносе поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс”.

АД „ДАНУБИУС“
21000 Нови Сад, Каналска 1
тел. 021/480-8915

Пакер тестенина
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, радно
искуство није битно. Рад у сменама, ноћни рад. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву:
12.12.2018.

„АС БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Бегаљица, Бориса Кидрича 1
e-mail: marijana.crncevic@pekara-as.rs

Електричар

на одређено време од 2 године
место рада: 11080 Земун, Ђорђа
Чутуковића 1
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електричар,
искуство од 2 године у раду са електроуређајима, машинама и инсталацијама у фабричким погонима, ормарима разводних електроинсталација. Кандидати се могу
пријавити у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, лично на адресу: Ђорђа Чутуковића 1, радним
данима у 12 часова, или на број телефона 062/8853-796.

СТКР „ХОЛИВУД“
11000 Београд, Балканска 41
тел. 064/0296-820

Продавац у бутику
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме без обзира
на занимање; 6 месеци радног искуства на наведеним
пословима. Кандидати треба да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање 15.12.2018. године.

„МОЛАЂО“ ДОО

11000 Београд, Сарајевска 6
тел. 060/688-5171

Продавац у пекари
УСЛОВИ: IV-I степен стручне спреме, без обзира на
занимање; енглески језик почетни ниво.

Радник на припреми и печењу пецива
на одређено време

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира
на занимање.
ОСТАЛО: 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 16.12.2018. године.

„FRESH EXPRESS“ DOO
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 68а
тел. 060/027-40-85

Хемијски чистач и пеглач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у било
којем занимању, пожељно радно искуство 12 месеци у
хемијској чистионици или перионици веша, познавање
енглеског језика, пробни рад 6 месеци. Пријаве слати
на e-mail: karatolis@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

„BAKELAND“ DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 99б
тел. 063/380-424

Продавац

пробни рад 1 месец
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем
занимању, познавање рада на рачунару, познавање
енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: dminjovic@
beotel.rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„ALP COMPLETE“ DOO - ZVEZDARA
11000 Београд, Суботичка 21, лок. 2
тел. 011/2405-317

Стаклорезац
УСЛОВИ: стаклорезац са искуством и возачком дозволом Б категорије.

Грађевински лимар
УСЛОВИ: грађевински лимар са искуством.

SPAMIL COMMERCE DOO

11000 Београд, Јована Глигоријевића 9а

Магационер

пробни рад 1 месец, место рада: Београд
- Звездара, Вождовац, Палилула,
Раковица, Земун, Нови Београд
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство небитно. Радно време: 09.00-17.00 часова. Кандидати се могу
пријавити на телефоне: 011/24-93-647, 011/397-49-40.
Рок важења огласа до 19.12.2018. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Трговина и услуге

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
„OMNIS TOURS“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
тел. 062/252-932
e-mail: milanka.kecman@yahoo.com

Организатор туристичких путовања
место рада Сомбор

УСЛОВИ: дипломирани туризмолог - хотелијер; средњи
ниво енглеског језика; радно искуство 36 месеци; рад у
сменама. Кандидати се јављају на контакт телефон. Рок
за пријаву је до 27.11.2018. године.

ZEPTER INTERNATIONAL DOO
Београд, Булевар Михајла Пупина 117
e-mail: posao@zepter.rs

Консултант за продају и маркетинг

место рада: Београд, Ниш и Крагујевац,
на одређено време 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање и радно искуство; основно знање рада
на рачунару. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на
горенаведени мејл. Лице за контакт: Весна Ракић.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“
ДОО

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

Пеглер

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

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.

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

Пекар

40 извршилаца

пробни рад 1 месец

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.

100 извршилаца

Магационер

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно
искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Шеф производње
10 извршилаца

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

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца
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Чачак, Трбушани, Трбушани бб
Лице за контакт: Ненад Бојовић
тел. 032/392-222
e-mail: office@furnex.rs

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

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор,
Чајетина

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.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM ДОО

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
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.

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.

50 извршилаца

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења

(путнички програм FIAT I LANCIA),
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Столар

100 извршилаца

Припремач пице

Ауто-механичар у сервису аутомобила

на одређено време
2 извршиоца

Продавац у пекари

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

СЗТР „ГОРАН“

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

Кувар

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

Помоћни кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство:
минимум 6 месеци.

Конобар

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

Пројект менаџер

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца
Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од
купаца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева купца
по радним налозима; евидентира радне налоге и врши
обраду стања радних налога; проверава и усаглашава
комплетност радних налога са магационерима; шаље
извештај о комплетности радних налога купцу; прави
планове производње по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу и води
рачуна о реализацији плана; води евиденцију свих неусаглашености добијених од стране купаца (рекламације,
примедбе, сугестије); прави извештај о неусаглашености
тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације
добављачима и учествује у решавању рекламација од
стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог
потрошног материјала; евидентира и плаћа доспеле
рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, накнада и
осталих личних примања; прави статистичке извештаје;
води рачуна о безбедности и здрављу на раду при
обављању послова; води рачуна о заштити животне
средине; примењује и води рачуна о примени докумената, QМС, система управљања квалитетом; обавља и
друге послове по налогу и упутствима непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије и менаџмента и факултет организационих наука;
радно искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво
- МS Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво.
Обезбеђен смештај и превоз од смештаја до посла.
Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за
евентуалне додатне информације јавити се на телефон
послодавца, лице за контакт: Суанита Челебић.

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

Касир

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

Конобар

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

Кувар

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

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

Конобар

пробни рад 3 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, конобар; радно искуство: 24 месеца; енглески језик - средњи ниво.

Кувар

пробни рад 3 месеца
6 извршилаца
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.

„MAMMAS BISCUIT WORLD“ DOO
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 43
тел. 063/827-95-43

Посластичар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 6 месеци.

Помоћни радник у производњи колача
на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, основна школа.

Хигијеничар

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: jagodamitrovic@gmail.
com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

„WAKE UP PLUS“ DOO

11000 Београд, Краљевића Марка 7
тел. 011/2180-317

Собарица у хотелу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; 3 месеца радног
искуства на наведеним пословима; енглески језик почетни ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail:
aparthotelwakeup@gmail.com или да се јаве на наведени
број телефона.

МИГ СЕРВИС
Крагујевац
e-mail: p.jasic@netit.rs

Сервисер информатичке опреме
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, смер
информатичар, електротехничар рачунара; потребно
радно искуство 6 месеци на истим или сличним пословима; возачка дозвола Б категорије. Кандидати радну биографију могу доставити на имејл-адресу: p.jasic@netit.rs,
најкасније до 21.12.2018. године.

„ELRAD SERBIA“ DOO
16210 Власотинце, 29. новембра бб
тел. 016/230-604

Сервисер електронике
Обавезе и одговорности: проналажење узрока грешке на
електроници; поправке електронике; тестирање електронике; вођење прописане евиденције.
УСЛОВИ: средње стручно образовање електричар/
електротехничар, основно познавање рада на рачунару
Microsoft (Excel); фокус на тимски рад и сарадња са другим службама; самосталност, тачност, одзивност, самоиницијативност; флексибилност, поузданост; позитиван
и мотивациони приступ раду; брига за планирање рада
и постављање приоритета.
Нудимо вам: рад у успешном тиму; атрактиван и динамичан посао; рад у окружењу где је брига за здравље и
равнотежу између рада и живота важна вредност; континуирано интерно и екстерно оспособљавање и могућност напредовања уз развој каријере; стимулативне
услове рада.

Пројектни вођа
Обавезе и одговорности: планирање, организовање и
управљање пројектом од момента наруџбине до испоруке; праћење и контрола фаза пројекта, идентификовање проблема, њихово решавање и корекција; координација рада у оквиру пројектног тима и са осталим
службама унутар фирме и са спољним партнерима (како
би се осигурао неометан развој пројекта, ток информација о пројекту и осигурао адекватан и правовремени
одговор у случају измена пројекта); припрема извештаја
и предлога за евентуалне промене у пројекту.
УСЛОВИ: VI или VII степен образовања електро или другог техничког смера; добро познавање електротехнике;
добре организацијске способности, самоиницијативност, способност иновација и способност координације
и управљање активности; способност аналитичког размишљања и припреме одговарајуће анализе у програму
Excel или другим програмима за вођење и управљање
пројектима; сналажљивост, флексибилност, организација, поузданост, упорност, способност постављања
приоритета; фокус на тимски рад у сарадњу са другим
службама; проактивност.
Нудимо вам: рад у успешном тиму; атрактиван и динамичан посао; рад у окружењу где је бига за здравље и
равнотежу између рада и живота важна вредност; континуирано интерно и екстерно оспособљавање и могућност напретка каријере; стимулативне услове рада.

Инжењер обезбеђивања квалитета
купаца

Обавезе и одговорности: анализа проблема пријављених
од стране купаца, израда и надзор над архивом података
и имплеметирање корективних мера и промена у производном процесу; анализа интерних проблема и рад на
унапређењу за превазилажење истих; статистичка анализа производних података из производње и припрема
извештаја за менаџмент; блиска сарадња са екстерним
партнерима тј. купцима; проактивност у унапређивању
производних процеса у складу са постављеним циљевима и технолошким захтевима; провера усклађености
техничке документације са документацијом купца; унапређење система квалитета; блиска сарадња са сарадницима и руководством производње ради обезбеђења
захтева квалитета; спровођење интерних аудита радних
места и процеса; припрема извештаја везаних за квалитет; константно побољшање квалитета, а посредно и
производних процеса.
УСЛОВИ: VI или VII степен образовања електро или другог техничког смера; добро познавање електротехнике;
активно знање енглеског језика (предност је познавање
немачког језика); добре организационе способности,
самоиницијативност, способност иновација и способност координације и управљања активностима; способност аналитичког размишљања и припреме одговарајуће анализе у програму Excel или других програма за
вођење и управљање пројектима; рачунарске вештине
MS Office; сналажљивост, флексибилност, организација,
поузданост, упорност, способност постављања приоритета; фокус на тимски рад у сарадњи са другим службама; проактивност.
Нудимо вам: рад у успешном тиму; рад у окружењу где
је брига за здравље и равнотежу између рада и живота важна вредност; континуирано интерно и екстерно
оспособљавање и могућност напретка каријере; стимулативне услове рада.
ОСТАЛО: Вашу биографију на српском или енглеском
језику можете послати на адресу: Elrad Serbia д.о.о.,
16210 Власотинце, 29. новембра бб или на e-mail:
elradserbia@elrad-int.si. За више информација: 016/230604 (Анкица Младеновић).

„HALO TRAVEL“ DOO
18000 Ниш, Обреновићева 46, ТЦ Калча I-А3
e-mail: posao@halotravel.rs

Финансијски директор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: завршен правни
или економски факултет, смер финансије; IV степен
стручне спреме: матурант гимназије, економска или
правно-биротехничка школа; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије;
радно искуство на истим или сличним пословима: 36
месеци. Рок за пријаву: 30 дана.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
“MISS BEAUYFUL - STASA”
18000 Ниш, Краљевића Марка 125

Женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: фризер, радно искуство: 6 месеци. Телефон за контакт: 064/1125-377.

Маникир/педикир
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: маникир/педикир, радно искуство: 6 месеци. Телефон за контакт:
064/1125-377.

PARK CAFFE PLUS
18000 Ниш, Трг Светог Саве 31б

Радник у кухињи
УСЛОВИ: помоћни радник, кувар, пица мајстор. Телефон
за контакт: 060/7040-411.
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„ОРИС“ ДОО

25000 Сомбор, Бездански пут 66
e-mail: office@oris.rs

Радник на одржавању хигијене

на одређено време 3 месеца, за рад у
Суботици

КБЦ „ДР ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

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

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Доктор медицине специјалиста
урологије

Медицинска сестра - техничар
на одељењу

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Кандидати могу биографије слати на горенаведену
имејл-адресу. Контакт телефон: 025/515-50-55. Рок за
подношење пријава: 19.12.2018. године.

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом
радних места, специјалистички испит, лиценца и знање
рада на рачунару.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО

Доктор медицине субспецијалиста
хематологије

21220 Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Project manager

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом радних места, субспецијалистички испит, лиценца и знање
рада на рачунару.

УСЛОВИ: IV степен; машински техничар - конструктор;
машински техничар - контролор квалитета; машински
техничар - технолог; небитно радно искуство; основна
информатичка обука, мађарски језик виши или конверзацијски ниво; енглески језик виши или конверзацијски
ниво. Јављање на горенаведени имејл. Рок за пријаву:
22.12.2018.

ОСТАЛО: Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе
следеће доказе о испуњености услова: оверену копију
дипломе; оверену копију дипломе о специјалистичком,
односно супспецијалистичком испиту; решење о издавању лиценце или решење о упису у регистар надлежне
коморе. Пријаву са наведеним доказима доставити на
адресу: КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Хероја
Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована
Мариновића 4.

за рад у Бечеју, пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

Медицина
ИНСТИТУТ ЗА
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема, односно
висока струковна школа здравствене струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, општи смер и положен стручни испит. Кандидат уз
пријаву треба да достави: оверен препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити
на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Избор између кандидата који испуњавају
услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4
Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ЈЕЛА ДОМ II”

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

11271 Сурчин, Војвођанска 241
тел. 011/7423-663

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 051/661-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

на одређено време од 6 месеци

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

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, пробни рад 3 дана.

Неговатељица

Медицинска сестра

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ

на одређено време од 6 месеци

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Медицински техничар - општег смера

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра
техничар, положен стручни испит, пробни рад 3 дана.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка радника
са боловања

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана
објављивања.

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, положен стручни
испит и радно искуство од две године.

Опис послова: Обавља све послове своје струке а по
налогу лекара. Стара се о благовременом пријему
пацијената на прегледе. Стара се да пре прегледа буде
припремљен здравствени картон пацијента, као и да
сам пацијент буде припремљен за преглед. Стара се о
одржавању кућног реда. Води уредно медицинску документацију. По завршеном прегледу одлаже здравствени
картон. Ради на пословима давања ампулиране терапије
и на пословима превијања. Учествује у кућном лечењу
пацијената. У сарадњи са лекаром учествује у хитном
збрињавању пацијената. Обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

за рад у трансфузији

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву као доказе о испуњавању наведених услова подносе следећа документа:
кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
радне књижице или други доказ о радном стажу; уверење о држављанству. Описи послова за наведена радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ИКВБ „Дедиње“ и
кандидатима су доступни на увид у просторијама Одсека
за правне, кадровске и административне послове Института, радним данима од 14 до 15 часова. Предност ће
имати кандидати који имају искуство у раду у установи
терцијарног нивоа здравствене заштите. Кандидати подносе једну пријаву и оверена документа за радна места за која конкуришу. Пријаве и доказе о испуњености
услова кандидати могу предати лично на писарници
Института или послати поштом на адресу: Институт за
кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Хероја Милана
Тепића 1, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс за
запошљавање”. 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. 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. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“ и на интернет страници Националне службе
за запошљавање, интернет страници ИКВБ „Дедиње“ и
Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
кандидат треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи смер и положен стручни испит. Уз
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
- општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из МК рођених (не старије
од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење да се против кандидата не води
истрага, ни истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није
правноснажно окончан. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.
Потребно је претходно радно искуство у трајању од најмање годину дана. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ и на сајту Министарства
здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виша медицинска сестра - техничар
у хемодијализи, за рад у Дневној
болници за хемодијализу у Служби за
интерну медицину, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању

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

2) Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране, у
Служби за помоћне и друге послове, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе.

3) Спремач / спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге
при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, 15. новембар 88

Заменик директора ДЗ Прешево
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова,
кандидати морају да испуњавају следеће услове предвиђене статусом ДЗ: завршен медицински, стоматолошки, фармацеутски факултет са положеним стручним
испитом или завршен правни или економски факултет
са завршеном едукацијом здравственог менаџмента и
најмање 5 година радног стажа у области здраствене
заштите. Кандидати поред писменог захтева за конкурисање, у коме треба да наведу своју кратку личну радну и
стручну биографију, морају приложити и следеће доказе о испуњавању услова конкурса: диплому о стеченој
стручној спреми или потврду о завршеном факултету;
потврду о положеном стручном испиту за лице медицинске струке, а за остала лица потврду о едукацију
из области здраственог менаџмента; потврду о радном
стажу у области здраствене заштите; лекарско уверење
о способности за рад за лица која нису у радном односу; уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело за које се
гоњење предузима по службеној дужности; писмену
изјаву у складу са чланом 130 став 6 Закона о здраственој заштити; предлог програма рада и развоја установе за период од 4 године. Докази о испуњавању услова конкурса се морају предати у оргиналу или овереној
фотокопији. Конкурс је отворен 8 дана од објављивања.
Молбе са потребним доказима достављају се у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за јавни конкурс __________ (уписати за коју се функцију предаје захтев)“. Некомплетни и неблаговремени
захтеви неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
17520 Бујановац, Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

Правник

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани правник
на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и
знање рада на рачунару. Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе: CV - кратку биографију са назначеном
адресом становања и контакт телефон; оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. 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“, на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања, 17520 Бујановац, тел. 017/7651-292.

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

вања 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 ДЗ.

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

Доктор стоматологије

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

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије
о чему води прописану медицинску документацију; врши
систематске и друге прегледе и школске деце у циљу
евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба,
меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави
се здравствено-васпитним радом; ради на унапређењу
оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци
после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних
и мобилних протетских помагала, лечи каријес зуба и
његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракцију зуба, када
је то неопходно; упућује пацијента на специјалистичко-консултативне прегледе у установи или на виши ниво
здравствене заштите; контролише рад зубног асистента;
збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља
послове поливалентне стоматологије за све категогије
становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; обавља и друге истородне послове по налогу послодавца.

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.

на одређено време до две године

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, положен стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора стоматологије. Уз захтев за заснивање
радног односа приложити: CV (кратку биографију),
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце, доказ о радном искуству. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор
ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос.
Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
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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.

КБЦ „ДР ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”

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

Доктор медицине

за рад на Клиници за урологију

Доктор медицине

за рад у Болници за гинекологију и
акушерство
УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом
радних места; стручни испит; знање рада на рачунару.
Кандидати подносе: оверену копију дипломе; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту; решење
о издавању лиценце или решење о упису у регистар
надлежне коморе. Пријаву са наведеним доказима
доставити на адресу: “Др Драгиша Мишовић - Дедиње”,
Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви установе,
Јована Мариновића 4.

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

Спремач/спремачица у просторијама у
којима се пружају здравствене услуге
за потребе Одсека за помоћне послове,
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; 6 месеци
радног исксутва на одговарајућим пословима. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда послодавца и сл.). Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду).
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике,
са назнаком радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ
„БЕОЛАБОРАТОРИЈА“
11000 Београд, Мије Ковачевића 10
тел. 065/3291-741

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА
23300 Кикинда, Ђуре Јакшића 110
тел. 0230/422-041

Заменик директора

на мандатни период од 4 године

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар, биохемијско-здравствени лаборант или VI степен стручне спреме, виши медицинско-лабораторијски
техничар. За рад у лабораторији кандидати треба да
имају знање венепункције и возачку дозволу Б категорије. Пријаве кандидата на e-mail: labbgd@gmail.com или
путем телефона на број 065/3291-741.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Доктор медицине - лекар на
специјализацији из офталмологије

у Клиници за очне болести „Проф. др
Иван Станковић”
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање пет година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, стручни испит, лиценца, просечна оцена
8. Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе
о постојању услова за издавање лиценце), у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу:
Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Кандидати ће бити обавештени писаним пуетм.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Доктор медицине - лекар на
специјализацији из урологије

у клиничком Одељењу за урологију
Клинике за хирургију
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање пет година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, стручни испит лиценца, просечна оцена 8.
Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе
о постојању услова за издавање лиценце), у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу:
Клиничко-болнички центар “Звездара”, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком: “За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Кандидати ће бити обавештени писаним путем.

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста из гране
медицине која је из делатности опште болнице или да
је дипломирани економиста или дипломирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента; да није правоснажном судском одлуком
осуђиван за кривично дело против здравља људи, против имовине или против службене дужности; да има најмање пет година радног стажа у области здравствене
заштите. Кандидат је дужан да поред доказа о испуњавању тражених услова достави и план рада и развоја
Опште болнице, за мандатни период.
ОСТАЛО: Уз пријаву која садржи и кратку биографију
кандидат треба да приложи и следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, доказ-потврду о дужини радног стажа у области
здравствене заштите, оверену фотокопију о завршеној
едукацији из области здравственог менаџмента (уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани
економиста), уверење о држављанству које није старије
од шест месеци, доказ да није правоснажном судском
одлуком осуђиван за кривично дело против здравља
људи, против имовине или против службене дужности (не старије од шест месеци), уверење да се против
кандидата не води истрага и да се не води кривични
поступак, доказ да кандидат није у сукобу интереса из
члан 130 став 6 Закона о здравственој заштити (писмена изјава). Пријаве са доказима о испуњавању услова
се шаљу УО болнице на горенаведену адресу, са назнаком „Управни одбор - за конкурс“. Документа поднета
на конкурс се не враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине - изабрани лекар
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат треба да има положен
стручни испит и лиценцу за рад; радно искуство најмање
6 месеци у звању доктора медицине. Кандидат треба да
достави: пријаву са кратком биографијом, фотокопију
личне карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном струном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору. Испуњавање општих услова прописаних
законом.

Возач у санитетском превозу
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, саобраћајне струке или ауто-механичар; положен испит за Б и Ц
категорију, општи услови прописани законом. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи, фотокопију возачке дозволе.
Предност имају кандидати са претходним радним искуством.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Кандидат који буде изабран приликом
заснивања радног односа ће доставити лекарско уверење о способности за рад.

www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које,
поред законом прописаних општих услова, испуњава
и следеће услове: високо образовање: завршен медицински факултет и специјализација из гране медицине
која је из делатности Специјалне болнице за интерне
болести Врњачка Бања или завршен правни или економски факултет са едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите; за здравствене раднике
копију лиценце.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе о испуњавању услова: оверену копију дипломе о завршеном високом образовању, оверену копију потврде о
положеном специјалистичком испиту из гране медицине
која је из делатности болнице, а за остала лица оверена
копију потврде о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, оверену копију лиценце, потврду о
потребном радном стажу у области здравствене заштите; лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да против њега није покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за обављање
функције директора, односно да није правоснажном
судском одлуком осуђиван за кривично дело које га
чини недостојним за обављање функције директора,
не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак. Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Одлуку о избору кандидата
доноси УО установе у року од 30 дана од дана завршетка
конкурса и предлог доставља оснивачу. На основу предлога УО, оснивач у року од 15 дана од дана достављања
предлога именује директора. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „Јавни конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Чистач

за рад у Служби за техничке и друге
послове, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о стручној спреми; изјаву да су здравствено
способни за тражене послове; биографију са адресом и
контакт телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да
приликом заснивања радног односа достави уверење о
здравственој способности. Пријаве доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава
на оглас број 17/2018”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135
тел. 012/550-111, факс: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs
www.obp.rs

Виши физиотерапеут

за рад у Служби физикалне медицине и
рехабилитације, на одређено време од
три месеца, због повећаног обима посла
Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог
од стране лекара специјалисте за област физикалне
медицине и рехабилитације и о томе води прописану
медицинску документацију; надзире и контролише рад
физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у вези
хигијене просторија за физикалну терапију, опреме,
Бесплатна публикација о запошљавању

медицинске одеће и сл.; спроводи континуирани надзор процеса статистичког извештавања; уводи у посао
новопримљене раднике и контролише обуку приправника, учи и мотивише пацијента да се правилно служи
помагалима; прати пацијентово стање и напредак; прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком
пацијентовог стања; подстиче и подучава пацијента за
самостално извођење вежби.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и:
завршено образовање на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; положен
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које радно место се пријављујете, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе за вишег физиотерапеута; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

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

Радиолошки техничар

за потребе Одељења за радиолошку
дијагностику, на одређено време до
шест месеци ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене
делатности
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на основним струковним
студијама првог степена (струковне/академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, струковни медицински радиолог
или на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар; положен стручни испит за струковног медицинског
радиолога/вишег радиолошког техничара. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом;
фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу за потребе
Службе ортопедије и трауматологије, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка на рад
са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако
је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Виша медицинска сестра - техничар

у интервентним процедурама (ангио
сала) за потребе Одсека за инвазивну
радиолошко-кардиолошку дијагностику
са пејсмејкер центром у Служби за
унутрашње болести, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка на рад са
трудничког односно породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање на основним струковним
студијама првог степена (струковне/академске), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, струковна медицинска сестра
или на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, виша медицинска сестра; положен стручни испит за струковну медицинску
сестру/ вишу медицинску сестру - техничара. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом;
фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковну медицинску сестру/
вишу медицинску сестру техничара; извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине

за рад у хитној медицинској помоћи у
Служби хитне медицинске помоћи
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решења о упису у комору.

2) Спремачица

на одређено време до 3 месеца, за рад
у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и опреме
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
основно образовање.
За радно место 1 кандидати достављају: пријаву у
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву
да су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених.
За радно место 2 кандидати достављају: пријаву
у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о основном образовању, изјаву да су
здравствено способни за послове за које подносе пријаву,
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведени документ у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

28.11.2018. | Број 805 |

19

Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

Пољопривреда
ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
EXPORT-IMPORT AGROFIELD
32000 Чачак, Љубић поље 6

Радник у производњи хране за
животиње или продавац хране за
животиње
УСЛОВИ: Потребан је радник у призводњи хране за
животиње или продавац хране за животиње (по договору). Неопходно је да кандидати нису осуђивани и да
се против њих не води кривични поступак. Послодавац
обезбеђује стан за целу породицу, а постоји могућност
запошљавања још једног члана породице (супруге или
пунолетног детета). Kандидати треба да су посвећени и
одговорни у послу. Кандидати могу да се јаве на телефон: 065/638-2800 (Драгиша Јеремић) или да пошаљу
свој CV на e-mail: agrosun@eunet.rs.

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

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

Дипл. грађевински инжењер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.

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

Зидар

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено
време
3 извршиоца
УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно искуство: 24 месеца.

Тесар

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

Молер

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

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

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

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

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

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

Малтерџија

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.

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

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем имејла или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Предраг Милошевић.

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

Зидар

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

Тесар

Национална служба
за запошљавање

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

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

Moлер

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

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).
Бесплатна публикација о запошљавању

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

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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

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.

„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.
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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.

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.

знање енглеског језика - почетни ниво, познавање рада
на рачунару. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до
попуне. Особа за контакт: Небојша Нешковић, 022/2150358 (од 8 до 16 часова).

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних активности у производњи; припрема заваривачке документације за производњу; планирање активности заваривања и контрола заваривања; провера важности атеста
и атестирање заваривача; спровођење сертификације
поступака заваривања и радних проба.
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер; радно искуство минимум 3 године; познавање стручних норми;
знање енглеског језика - виши ниво, рад на рачунару - MS
Office, AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме заваривања DIN
EN 15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE сертификат,
положен стручни испит. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић, 022/2150358 (од 8 до 16 часова).

Машински техничар - техничка
припрема
пробни рад 1 месец

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

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца

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

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.

Југоисточна радна зона бб, Инђија
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Помоћни радник

Резач

на одређено време, место рада: Љиг
3 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: 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.

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.

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

Опис посла: састављање плана производње, организовање посла и издавање радних задатака, координација
рада између комерцијале и производње, контрола и
праћење процеса производње.

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.

УСЛОВИ: VII степен машинске струке; радно искуство
минимум 3 године на истој или сличној позицији; искуство у руковођењу групом од минимум 10 радника;

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

Шеф производње
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Електрозаваривач

Електричар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; 6 месеци радног
искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да
пошаљу CV на e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs или да се
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање
23.12.2018. године.

22000 Сремска Митровица, Променада 13
тел. 022/626-344

Геометар

на одређено време, приправник
УСЛОВИ: IV степен, без радног искуства.

Инжењер геодезије

на одређено време, приправник
УСЛОВИ: VI степен, без радног искуства.

Саобраћај и везе

Шеф смене

2 извршиоца

Водоинсталатер

ОСТАЛО: Рад на терену, обезбеђен превоз и исхрана.
Лице за контакт Станка Станетић, тел. 022/626-344.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

Maшински инжењер - конструктор

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА

„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57 Л 2
тел. 011/6422-866

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „РЕГУЛАЦИЈЕ“

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

на одређено време, место рада: Београд

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.

„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.
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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
ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ
ДИОГЕН“
11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка
запослене са мировања радног односа
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
образовања. Кандидати поред општих услова из чл. 139,
140, 143 и члана 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, треба да
испуњавају и наведене услове у погледу стручне спреме
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи и Правилника о организацији рада и систематизацији радних места. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
Бесплатна публикација о запошљавању

у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које се
изриче безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, за кривична дела примања и давања мита, кривична
дела против полне слободе, против саобраћаја и против
човечности. Уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве
са доказима о испуњености услова доставити лично на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Избор се врши у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. У
складу са чланом 155, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор, биће позвани на разговор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
11000 Београд, Моме Димића 2
тел. 011/3429-875

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање, сходно важећем
Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. Додатна знања:
дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); знање рада на рачунару.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ПК „БЕОГРАД“
11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 122, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони: даље Закон) и Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 108/2015). Кандидат за директора
школе може да буде лице које има одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника школе из подручја рада Пољопривреда, производња
и прерада хране, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Образовање које мора да има директор је 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; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 4 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат за директора школе треба да испуњава и услове из члана 139 Закона и Правиника о ближим
условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ 108/2015): да има психич-

ку, 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 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 наведена
кривична дела; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик; да није правноснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности. Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника).
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: преглед кретања у служби са биографским подацима и план рада
за мандатни период; оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) или уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу за
наставника, васпитача или стручног сарадника; уколико
има - оверену копију доказа да има завршену обуку и
положен испит за директора; лице које нема положен
испит, а буде изабрано за директора, дужно је да положи испит у законом прописаном року; потврду о 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања
- оригинал; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника)
уколико постоји; резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора школе дужно је да достави); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 - не старије од 6 месеци - оригинал уверење/потврда из казнене евиденције
МУП-а; доказ да није 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 наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена копија уверења из
суда); доказ да није правноснажно осуђиван за привредни пресуп у вршењу раније дужности (не старији од 6
месеци, оригинал или оверена копија уверења надлежног привредног суда); доказ да зна српски језик уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Пријава кандидата мора бити потписана и у њој
морају бити наведени име и презиме кандидата, адреса,
имејл-адреса уколико је кандидат има и број телефона.
Пријава са свом потребном документацијом, доказима
о испуњавању услова за избор, доставља се лично или
поштом на горенаведену адресу, затворена у коверти, са
назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 011/2712-715.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИНА НОВАК“

11000 Београд, Кнеза Данила 33-37
тел. 011/3347-633

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са одсуства дужег од 60
дана, са 95,54% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017);
доказ о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику. 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: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

11000 Београд, Падинска Скела
Дејана Смиљковића 9
тел. 011/8871-763

ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон), Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018), Правилника о програму обуке за
педагошког асистента („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010) и
то: IV степен стручне спреме, обука за педагошког асистента - завршен прописан програм обуке за рад са децом
и ученицима, пожељно познавање ромског језика.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, биографију са адресом и контакт телефоном, копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, сертификат издат од Министарства просвете,
науке и технолошког развоја о завршеној уводној обуци
за педагошког асистента, копију уверења о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених, уверење
о неосуђиваности. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“ НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узимати у обзир. Пријаву послати на адресу: ОШ
„Олга Петров“, 11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона: 011/6300-471.

ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ“
11000 Београд, Борча
Беле Бартока 48а
тел. 011/2722-515

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
одговарајућа стручна спрема на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ 88/2017), Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 11/12,
15/13), Правилника о организацији и систематизацији
радних места ОШ „Јован Ристић”. Општи услови из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 54/09, 32/13,7
5/14), посебни услови из Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).
Потребну документацију (пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, биографију, копију дипломе,
копију уверења о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности) послати
поштом или доставити на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ВРТ“
11273 Батајница
Мајора Зорана Радосављевића 221
тел. 064/117-47-57
e-mail: decijivrt@gmail.com

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања, дипломирани или струковни васпитач; знање
енглеског језика и рада на рачунару, пробни рад месец
дана. Пријаве на конкурс слати у року од 30 дана на
горенаведену имејл-адресу.

на одређено време за школску 2018/19.
годину
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11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635
e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну
област Морфологија, систематика и
филогенија животиња

на Катедри за зоологију бескичмењака и
ентомологију у Институту за зоологију
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира, непостојање сметње из члана 72 став 4
Закона о високом образовању и остали услови утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Генетика и еволуција
на Катедри за генетику и еволуцију у
Институту за зоологију, на одређено
време од три године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних
радова доставити Архиви Факултета на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну
област Математичка анализа
Редовни професор за ужу научну
област Алгебра и математичка логика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука
из области за коју се бира. Ближи услови за избор су
утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и
чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију,
оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг
12-16, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Педагошки асистент

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
одговарајућа стручна спрема на основу члана 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закон), општи
услови из Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17), посебни услови из Закона о основа-

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
на одређено време од 36 месеци

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије
првог и другог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стручне спреме,
академски назив магистар наука. Ближи услови за избор
су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018)
и чланом 91 Статута Математичког факултета.
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Наука и образовање

Асистент са докторатом за ужу научну
област Рачунарство и информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке. Ближи услови за избор су утврђени чл. 85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и
73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета.
ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је поднети:
молбу, биографију, оверену копију дипломе и уколико
кандидат поседује и списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг 12-16,
сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Сарадник у звање асистента за
ужу стручну област Инжењерство
безбедности и заштите на раду
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за
ужу стручну област Инжењерски
менаџмент
на одређено време од 3 године

Наставник у звању вишег предавача за
ужу стручну област Примењена хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14) кандидати треба да имају одговарајући академски назив: у звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, односно
уметнички назив доктора уметности; у звање асистента
може бити изабран студент докторских студија који је
сваки од предходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за
наставни рад. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 1. радну биографију - која треба да садржи следеће податке: 1) лични подаци: име и
презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место
рођења, општина); држављанству, телефон и мејл; 2)
о постигнутим степенима образовања: основне студије:
назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа област која
је наведена у дипломи; мастер студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; специјалистичке студије: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа научна,
стручна, односно уметничка област која је наведена у
дипломи; магистарске студије: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, назив рада, име
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су завршене, место и датум
одбране, наслов дисертације, име и презиме ментора,
ужа научна, стручна, односно уметничка област која је
наведена у дипломи; податке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било
која диплома из става 1. ове тачке стечена у иностранству), називу установе која је извршила нострификацију;
датуму и месту где је нострификована диплома стечена,
називу установе у којој је стечена. 3) податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни
и стручни радови објављени у међународним и домаћим
часописима; радови штампаним у зборницима са научних и стручних скупова;монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови
производи или битно побољшани постојећи производи;
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије,
професионално (научноистраживачко и стручно) усавршавање знања и вештина. Библиографија објављених
радова и литературе за учење треба да буде наведена
по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису и
Бесплатна публикација о запошљавању

то по врсти радова. Напомена: моле се кандидати да
биографске податне и податке o научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу,
осим у штампаној форми доставе и на CD-у; 4) податке
о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју
студијског програма, унапређење студијског програма,
рад са наставним подмлатком, развој лабораторија,
примена система менаџмента квалитетом у образовном
процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом
у циљу унапређења образовног процеса; о наставној
делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе
за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних
уџбеника; усавршавању педагошких вештина; податке
о доприносу стручној, академској и широј заједници:
уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од
стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник издата од стране или за потребе
других високошколских установа; рецензија уџбеника
и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа; руковођење стручним
пројектима за потребе привредних субјеката и шире
заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе
привредних субјеката и шире заједнице; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним
стручним организацијама; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства
у одборима међународних научних конференција и
одборима научних друштава; чланства у уређивачким
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије
научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и
задацима; руковођење научним и стручним друштвима;
активности у комисијама и телима Министарства просвете и телима других министарстава везаних за научну и
просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова - по цитату (без аутоцитата). 6) друге податке за које кандидат сматра да су битни. Доказе: извод из
матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако
је кандидат ступањем у брак променио личне податке),
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији;
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији, aко кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе о
изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање на другој установи; копије импресума, односно каталога са изложби о
објављеним радовима, сертификате, потврде, уверења
и друге исправе издате од научних, стручних и других
надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката,
научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који
се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни
и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, академској и широј заједници, друге доказе
за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања на наведену адресу Високе школе струковних студија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и
разматрати.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове прописане
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога
стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета или из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких

наука (завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета) или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат
мора имати дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року до 2 године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву приложити (у 2 примерка): оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно испиту за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, доказ о држављанству,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело, доказ о
неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, потврду о радном стажу, доказ
о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језике, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе),
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника), биографске податке са прегледом кретања у служби. Уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сви докази су саставни део
пријаве и морају бити оверени и не могу бити старији од
6 месеци. Пријаву са потребном документацијом доставити на наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Педагог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете и заједно са одштампаним формуларом прилаже диплому о стеченој стручној спреми
(или оверена фотокопија на старија од 6 месеци), уверење о држављанству (или оверена фотокопија на старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или
оверена фотокопија на старија од 6 месеци), доказ да
лице није осуђивано правоснажном пресудом. Лекар-
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ско уверење се доставља приликом потписивања уговора о раду. Податке из казнене евиденције прибавља
школа. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе и која утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве слати на
наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОШ “БРАНКО ПЕШИЋ”
11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/3167-133, 011/3167-134

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/19. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 Закона о основама система образовање и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), и то да: 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) да има држављанство РС; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидат треба да испуњава и посебне услове: стручна спрема: средње образовање. Додатна знања/
испити/ радно искуство: обука за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и
ученицима ромске националне мањине); знање рада на
рачунару. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 2), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора
о раду.

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/19. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 Закона о основама система образовање и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), и то: 1) да има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство РС; 5) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: стручна
спрема: средње образовање. Додатна знања/ испити/
радно искуство: обука за андрагошког асистента, знање
рада на рачунару. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 2), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 Закона о основама система образовање и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство РС; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидат треба да испуњава и посебне услове: стручна спрема: високо образовање на основним економским студијама у обиму од најмање 240 бодова ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; образовање:
дипломирани економиста, дипломирани економиста мастер. Докази о испуњености услова из става 1 тач.1), 2), 4)
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној истернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и податке о свом
професионалном развоју (портфолио), оверену копију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; уверење да није осуђиван - оригинал не старији од
6 месеци; оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци; уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да зна српски језик,
за лица која нису стекла образоваје на српском језику
- доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом
траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Контакт
особа - секретар школе, телефон 011/3167-134.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУЧКО“

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
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; ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику - уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом прибавља се пре закључења уговора. Сви
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу установе, мејлом, поштом или лично
од 9 до 15 часова, у Дирекцији установе, 12. октобра 9.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

1) Редовни професор за ужу научну
област Менаџмент и технологија
грађења
2) Ванредни професор за уже научне
области Геодетска картографија и
Моделирање и менаџмент у геодезији
на одређено време од пет година

3) Ванредни професор за ужу научну
област Грађење и одржавање путева и
аеродрома
на одређено време од пет година

4) Доцент за ужу научну област
Бетонске конструкције
на одређено време од пет година

5) Доцент за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од пет година

6) Доцент за ужу научну област
Инжењерска геометрија - теорија,
геометријска обрада и презентација у
грађевинарству
на одређено време од пет година

11000 Београд - Борча, 12. октобра 9
тел. 063/379-465
e-mail: info@vrticvucko.rs

7) Доцент за ужу научну област
Металне конструкције
на одређено време од пет година

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. У радни однос
може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: IV степен стручне спреме - средња медицинска
школа или VI степен стручне спреме, висока здравствена школа струковних студија, смер струковна медицинска
сестра; да има психичку, физичку и здравсвену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

8) Доцент за ужу научну област
Геодетска картографија
на одређено време од пет година

9) Асистент - студент докторских
студија, за ужу научну област
Менаџмент и технологија грађења
на одређено време од три године

Општи услови за радна места 1-8: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет припада.
Општи услови за радно место 9: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чланом 84 став
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18).
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
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Наука и образовање
високом образовању, Статута Универзитета у Београду
и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узети у разматрање.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању
редовног професора за ужу научну
област Рударство и геологија,
рударска група предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких
наука из научне области Рударског инжењерства, са
завршеним техничким факултетом, студијским програмом рударско инжењерство. Остали услови утврђени
су одредбом члана 74 Закона о високом образовању
(“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 99, 100 и 103 Статута
Техничког факултета у Бору као Правилника о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник у звању
доцента за ужу научну област
Информатика

на одређено време, изборни период од 5
година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких
наука из научне области електротехнике и рачунарства или организационих наука, са завршеним техничким факултетом. Остали услови утврђени су одредбом
члана 74 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”,
бр 88/2017) и члана 99, 100 и 103. Статута Техничког
факултета у Бору као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника
на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство

на одређено време, изборни период од 3
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад:
VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер технологије
и уписане докторске академске студије студијског програма технолошко инжењерство. Остали услови утврђени су
одредбом члана 83. Закона о високом образовању (“Сл.
гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, копиране стране научних и стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа непостојања сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању - Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњавању услова конкурса достављају
се на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА „СРЕЋНО”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању економске или комерцијалне
струке, познавање рада на рачунару; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, односно студентима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Документација која треба да
се поднесе: пријава на конкурс са кратком биографијом,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплома о стеченом степену стручне спреме,
лекарско уверење којим се доказује општа здравствена
способност, уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага из надлежности основних и виших судова и јавних тужилаштава, уверење о
неосуђиваности које издаје МУП, потврда суда да није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, оцена посебне психичке, физичке и здравствене
способност за рад са ученицима односно студентима
којим се доказује посебна здравствена способност за рад
са ученицима и студентима, а у смислу члана 62 Закона
о ученичком и студентском стандарду („Сл. гл. РС“ број
18/2010 27/2018). Ради оцене посебне психичке, физичке и здравствене способност за рад са ученицима одн.
студентима да би подносилац пријаве могао да прибави
доказ из става VII тачка 9 овог конкурса, Дом ће упутити
све кандидате у надлежну филијалу Националне службе за запошљавање у Јагодини, пре доношења одлуке
о избору. Документација се подноси у овереним фотокопијама (да су једнаке оригиналу) и не сме да буде старија од 6 месеци (осим извода из матичне књиге рођених који може бити и старији). Документација неће бити
враћена подносиоцу пријаве. Документацију из тачке
VII прибавља установа за све кандидате који су поднели
потпуну документацију, уз њихову писмену сагласност.
Пожељно је кандидати сами доставе наведени доказ
ради бржег и ефикаснијег вођења поступка, али није
обавезно. Пријаве на конкурс са документацијом која се
доставља у прилогу пријаве, подносе се непосредно у
Дому ученика од 7 до 15 часова, или поштом на адресу у Ћуприји, Кнеза Милоша бб, на коверти назначити
„Пријава на конкурс”.Телефон за контакт: 035/8871-950.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос
донеће директор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе 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 и 27/2018)
и Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 108/2015); дужност директора може да обавља
лице: које има одговарајуће високо образовања за
наставника основне школе, за педагога и психолога,
стечено: (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 интердисцилпинарне, ултрадисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научене, односно стручне 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; које има

психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; које има држављанство
Републике Србије; које зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника - педагога и психолога;
које има обуку и положен испит за директора установе;
изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност; директору који не положи испит
за директора у року од две године од дана ступања на
дужност престаје дужност директора; које има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
које није правноснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности; кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да
је против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притовора пре доношења
оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање или
злоствљање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом. Изузетно, уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона,
дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију
дипломе о одговарајућем образовању; уверење надлежне полицијске управе да није правоснажном пресудом
осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да буде издато након расписивања
конкурса); уверење надлежне полицијске управе да за
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање
у поступку и на начин прописан законом; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику); оверену копију дозволе за рад
наставника и стручног сарадника - педагога и психолога; оригинал или оверену копију доказа да има обуку и
положен испит за директора установе (пријава уз коју
није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном); потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење надлежног привредног
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење треба да буде
издато након расписивања конкурса); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (овај доказ доставља кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе); доказ (оригинал
или оверена копија) о стеченом звању према прописима
из области образовања (пријава уз коју није достављен
овај доказ неће се сматрати непотпуном); биографију
(са прегледом стручног усавршавања, кретања у служби). Уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног лица или родосрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
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и против човечности и других добара заштићених међународним правом (уверење треба да буде издато након
расписивања конкурса). Лекарско уверење надлежне
здравствене установе доставља кандидат који решењем
министра просвете, науке и технолошког развоја буде
именовано за директора установе. Лекарско уверење се
достава пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом достављају се
лично или путем поште у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора“. Ближе информације се могу добити код секретара
школе, на телефон: 035/561-753.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ”

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 803
од 14.11.2018. године поништава се у целости.

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

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да
има одговарајуће образовање за радно место наставника, треба да испуњава ислове из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања. 1) студије другога 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
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области
педгошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године по пропису који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат треба и: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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 (доказује се изводом из казнене евиденције),
да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад,
да у складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања 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. Кандидат који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из горе наведених дисциплина. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Заједно са одшампаним пријавним
формуларом који се налази на званичној интернет страници, школи се доставља: оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету, оверен извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, уверење Основног суда да није
подигнута оптужница или покренута истрага, извод из
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казнене евиденције надлежне полицијске управе, доказ
односно уверење о поседовању образовања из психолошких, педгошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија, са Европским
системом преноса бодова, издато од стране одговарајуће
високошколске установе или доказ - уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору наставника, комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или предају лично. Ближе
информације се могу добити на телефон: 035/245-503 и
код секретара школе. Непотпуне и/ или неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНОВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СВИЛАЈНАЦ“

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
са боловања)

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
са функције помоћника директора), а
најкасније до 31.08.2019. године, са
48,29% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основма система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 - др. закони) и то да: 1) поседује одговарајуће образовање за наставника у складу са одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017
и 27/18 - др. закони) и Првилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласникРС- Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр. 13/2016 и 2/2017); 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 којем остварује образовно-васпитни рад. 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 угора
о раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са одредбама члана 139, 140, 141 и
142 Закона основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, испр.
13/2016 и 2/2017) - оригинал или оверену фотокопију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о држављанству Републике Срсбије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију),
доказ да кандидат није осуђен правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017 и 27/2018 -др. закони) и

то: уверење суда да против кандидата није покренута
истрага, односно да се не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци, оригинал или овеену копију), уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), доказ о
познавању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење, као
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, тј. доказе о
испуњености услова заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи (поштом или лично) на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у
радни однос наставника српског језика и књижевности
(не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Докази
о испуњености услова предвиђених овим огласом, ако
нису оригинални него фотокопије или преписи, морају
бити оверену у складу са Законом о оверавању потписа
рукописа и преписа (“Службени гласник РС” бр. 93/2014,
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе. Контакт
телефон: 035/323-594.

Ч АЧ А К
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
32210 Мрчајевци

Оглас објављен 14.11.2018. године у публикацији „Послови“ број 803 поништава се за радно
место: наставник техничког и информатичког
образовања (7. и 8. разред) и технике и технологије (5. и 6. разред), на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Исхрана домаћих животиња и
технологија производње хране за
животиње
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука, доктор биотехничких наука, доктор
пољопривредних наука, доктор наука - биотехничке науке. Остали услови за избор у звање наставника утврђени
су чланом 74 ст. 8 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена:
кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс
достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а)
о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе
наведени доказ или не испуњавају овај услов, неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке
о радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности
и друго. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(www.kg.ac.rs - прописи - универзитетски прописи - документи и акта у области образовања и наставе), утврђена
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа, која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних елемената
прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника
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Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском
облику (на компакт диску CD-у), на начин утврђен овим
упутством. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Рок за пријем пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада за предмет Социологија може
да изводи и професор марксизма.

КИКИНДА

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/422-275, 401-650

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор 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; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија: српски
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); мастер
филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик
и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност); мастер професор књижевности и језика (србиста); мастер професор књижевности
и језика - компаратиста; мастер професор предметне
наставе. Лице које је стекло академско звање мастер
мора 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 енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 33,33%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика;
студијски програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет).

Наставник социологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 25%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор социологије, односно дипломирани социолог; професор
социологије и филозофије; професор филозофије и
социологије; дипломирани политиколог, наставни смер;
дипломирани политиколог за друштвено-политичке
односе; мастер социолог; мастер професор предметне
наставе. Лице које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске
студије социологије. Уколико школа преузимањем или
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник социологије са правима
грађана

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме; дипломирани социолог; дипломирани правник; дипломирани
политиколог (сви смерови, осим смера социјални рад,
социјална политика и новинарски смер); професор социологије; професор социологије и филозофије; професор
филозофије и социологије; мастер професор предметне
наставе; мастер социолог; мастер правник. Лице које је
стекло академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије социологије или
основне академске студије из области права.

Наставник правне групе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 25%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани
правник; професор социологије, односно дипломирани
социолог; дипломирани политиколог, наставни смер;
дипломирани политиколог, смер међународно-политички; професор социологије и филозофије; професор
филозофије и социологије; мастер професор предметне наставе; мастер правник; дипломирани политиколог
за међународне послове. Лице које је стекло академско
звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије из области права.
ОСТАЛО: Кандидат мораја да има 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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати који се пријављују на конкурс морају
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен је формулар који се попуњава
приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни
однос у установи. Формулар је доступан у делу Ново
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Уз
наведени формулар (пријаву) кандидат треба да поднесе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду; уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); доказ да кандидати знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад је диплома
која садржи податак о језику студија или друга исправа
коју је издала високошколска установа; извод из матичне књиге рођених. Оверене фотокопије не смеју бити
старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу школе, са
назнаком „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034
e-mail: iskolada@mts.rs

Наставник предметне - теоријске
наставе у подручју рада
Електротехника - програмирање

за 20 часова недељно, на одређено
време до истека мандата директора
школе, у мађарским и српским
одељењима
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, прописано Правилником о степену и врсти стручне спреме образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
8/15,....и 13/18); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018); да
има држављанство Републике Србије; да је пунолетан; да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад,
зна мађарски и српски језик; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или да је положио психологију и педагогију на
факултету или да има лиценцу за наставника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: диплому о стеченом образовању (оригинал или
оверена фотокопија), лекарско уверење након донете
одлуке о избору кандидата (оригинал или оверена фотокопија), доказ да није осуђиван из МУП-а (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), доказ да је
средњу вишу или високу школу завршио на мађарском/
српском језику или уверење о положеном језичком испиту из мађарског/српског језика по програму високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија),
уверење од високошколске установе или фотокопија
оверена индекса или оверено уверење о положеном
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија).
Оригинали - оверени документи не могу бити старији од
6 месеци. Пријаве са доказима о испуњавању тражених
услова доставити на горенаведену адресу школе, са
назнаком „За конкурс“, конкурсној комисији школе. Све
информације могу се добити на број телефона: 024/853034. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Доцент за ужу научну област
Гинекологија
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР: Наставника: А) Услови за први
избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може бити бирано
лице које испуњава следеће минималне услове: научни
назив доктора наука за научну област за коју се бира,
стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању; приступно предавање
из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у звање доцента, уколико нема педагошко
искуство на универзитету; позитивна оцена педагошког
рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је било); објављен
један рад из научне области за коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23; најмање један рад
објављен у часопису који издаје Медицински факултет
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
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Наука и образовање
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора
да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја
о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. Посебни услови и испуњеност услова за избор
наставника ближе су уређени Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника Универзитета у
Приштини - Косовска Мировица. Наставницима на клиничким предметима неопходна одговарајућа здравствена специјализација.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у
Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
или предајом Архиви Факултета 028/498-298.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Доцент за ужу научну област
Психијатрија
Сарадник у настави из уже научне
области Педијатријa
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР: Наставника: А) Услови за први
избор у звање доцента.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може бити бирано
лице које испуњава следеће минималне услове: 1. научни назив доктора наука за научну област за коју се бира,
стечен на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом
о високом образовању; 2. приступно предавање из обласи за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за
избор у звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету; 3. позитивна оцена педагошког
рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је било); 4. објављен
један рад из научне области за коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23; 5. најмање један рад
објављен у часопису који издаје медицински факултет
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора
да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја
о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника Посебни услови и испуњеност услова за избор
наставника ближе су уређени Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника Универзитета у
Приштини - Косовска Мировица. Наставницима на клиничким предметима неопходна одговарајућа здравствена специјализација.
Б) Услови за избор сарадника у настави: студент
докторских студија; завршене интегрисане академске
студије са просечном оценом најмање осам; смисао
и способност за наставни рад. Посебни услови: већа
просечна оцена из предмета уже научне области; већи
број научних радова објављен у домаћим и иностраним
часописима; већи број стручних радова на домаћим или
међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи
кандидат; добијена студентска признања; активно
познавање страних језика; активно познавање рада на
рачунару. Посебни услови, оцена испуњености услова
и поступак избора наставника и сарадника утврђени су
и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица,
Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у
Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни доставити доказ о испуњености
услова из става 2 конкурса.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета, 028/498-298.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 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 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); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и зна
српски језик и језик на коме 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,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: 1) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 2) уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 3) оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 4) 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 или психологије;
5) уверење из МУП -а из казнене евиденције; 6) доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Закон по члану 142
став 2 дозвољава да доказ под тачком 4) образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити на горенаведену адресу или предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 034/6841-402.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ“

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/18 - др. закони) и то:
да има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони),

као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 3/17); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи и то: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, односно уверења - ако диплома није издата; уверење да није осуђиван за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о знању
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на
конкурс се подносе у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс”, поштом на горенаведену адресу или
се непосредно предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
сваког радног дана у времену од 9 до 13 часова и/или
путем телефона: 034/300-750.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/335-178

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017) за наставника те врсте школе и подручја рада
машинство и обрада метала, саобраћај, електротехника,
култура, уметност и јавно информисање и шумарство
и обрада дрвета, за педагога или психолога: 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 подтачке (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; дозволу за рад наставника односно стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе; најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; кандидат треба 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;
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за кривична дела из групе 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; уверење о положеном испиту за директора
школе (изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је га положи у року до две године од
дана ступања на дужност); пријава која не садржи овај
доказ неће се сматрати непотпуном; потврду о раду у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 година); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6
месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и уверење надлежног привредног
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности;
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; ( оригинал или оверена копија
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; кратак преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног
саветника (ако га кандидат поседује доставља оверену
фотокопију); уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања (оверену фотокопију). Сви докази о испуњености услова достављају се
уз пријаву на конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности, који изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом препорученом пошиљком у затвореној коверти , на горенаведену адресу, са назнаком „За избор директора“.
Све информације се могу добити од секретара школе,
на телефон: 034/335-178. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Фармакологија и
токсикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Оториноларингологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Анатомија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак
стручних и научних публикација и по један примерак
тих публикација, а за кандидате који су у радном односу
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу
(http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.
docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://
www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у
електронској форми (на компакт диску - CD).

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Клиничка фармација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Патолошка физиологија
на одређено време 3 године

Конкурс објављен у публикацији “Послови”
17.10.2018. године, поништава се у целости.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Патолошка физиологија

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-

та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској
години, фотокопију оверених диплома, списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих публикација, у складу са упутством које се налази на страници
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, докторат из научне
области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској
години, фотокопију оверених диплома, списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на страници
Факултета: http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да
доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@open.telekom.rs

Оглас објављен 14.11.2018. године у публикацији
„Послови” за радно место: професор разредне
наставе исправља се у делу услова „ОСТАЛО” где
стоји: „да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ ће прибавити школа по службеној дужности), мења се и гласи „да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ ће прибавити изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду). У осталом делу оглас остаје непромењен.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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КРУШЕВАЦ
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за
рад у издвојеним одељењима школе у
Трнавцима и Мрмошу
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос на месту наставника разредне
наставе може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: да поседује одговарајуће образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да
поседује психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства РС; знање српског језика
и језика на коме се изводи образовно-васпитни рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); доказ о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања. Пријаве слати на адресу
школе. Ближе информације о огласу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 037/3552-353.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник српског језика са 94%
радног времена и на радном месту
библиотекара са 6% радног времена

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2018 и 27/2018 др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016 и 2/2017) и то: 1. да има оговарајуће
образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски
језик на коме се остварује васпитно-образовани рад.
Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете и одштампан
доставља школи, кандидат треба да приложи (у оригиналу или оверену копију): диплому о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
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књиге рођених, уверење из казнене евиденције; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и
психологије односно уверење о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије
или психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина; кратку биографију. Доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одоварајуће образовање није стечено на том језику. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад у НСЗ у Крушевац. Пријаве слати на
горенаведену адресу лично или поштом.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/713-665

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018) и то: 1. да има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовани рад. Уз пријавни формулар који се
попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи (у оригиналу или оверену
копију): диплому о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције; кратку биографију; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу
потврду/уверење високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима из
педагогије и психологије, односно уверење о положеном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да
наставник који је у току студија положио испит из педагогије или психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само у колико одговарајуће
образовање није стечено у том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у НСЗ у
Крушевцу. Пријаве достављати на горенаведену адресу лично или поштом.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

Наставник енглеског језика

са 11% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције,
а најдуже до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/2017), кандидати пријављени за радно
место наставника треба да испуњавају и услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17). Кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I и 2/2017-II); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву (попуњену и потписану) доставити: оверену фотокопију дипломе/уверења
о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, кратку биографију - CV. Пријаве
и приложена документација се не враћају. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс подносе се у року од осам дана од дана
објављивања конкурса, у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс“. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну
докуметацију. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/420-761

Оглас објављен 17.10.2018. у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник у звање вишег предавача за ужу област
Педагошке науке, на одређено време од 5 година.

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу област
Економија и менаџмент
УСЛОВИ: завршен економски факултет; високо образовање на студијама трећег степена (доктор академских
студија из области за коју се бира); објављени научни,
односно стручни радови у научним часописима и зборницима са рецензијама; способност за наставни рад.
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Асистент са докторатом за хемијску
групу предмета

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

УСЛОВИ: ПМФ хемија, хемијски факултет или технолошки факултет - хемијско и биохемијско инжењерство;
високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године); смисао за
наставни рад.

Наставник енглеског језика

на одређено време од три године

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да
испуне и друге опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места у школи. Пријаве
на конкурс са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење да нису
осуђивани), којима кандидат доказује да испуњава услове тражене у конкурсу, доставити у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 10 дана
после објављивања у публикацији „Послови”.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Наставник ликовне културе

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017 и 27/2018); да испуњава услове у складу
са Правилником о стпену 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); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен одштампани пријавни формулар који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (или оверене фотокопије), диплому или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому о основним студијама и мастер студијама);
уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и писмени доказ (уверење да
је положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на
страном језику). Кандидати који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати
непосредно школи или преко поште на адресу школе.
Све информације у вези са огласом могу се добити на
телефон: 016/212-880.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

са 11,11% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника

Доктор наука - информатичар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа из чл. 24-26 и члана 30 Закона о
раду и члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и 21/2018
и др. прописи) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности коју врши НСЗ филијала у
Лесковцу.

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.

ОСТАЛО: пријавни формулар са кратком биографијом;
оригинал или оверен препис дипломе; доказ о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи; доказ да кандидат зна језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад; извод из матичне књиге рођених; уверење да је
држављанин РС (не старије од 6 месеци); уверење од
СУП-а да није осуђиван за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 21/2018 и др. прописи); уверење од суда да није под истрагом; уверење
да је здравствено способан (прибавља кандидат који је
изабран по конкурсу пре ступања на рад). Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу или доставити лично.
Информације о огласу могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 016/855-006. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Оглас објављен у публикацији “Послови“
07.11.2018, поништава се у целости за радна места наставник историје, са 70% радног времена,
до повратка запосленог са боловања и наставника грађанског васпитања, са 30% радног времена, до повратка запосленог са боловања.

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.

на одређено време

Доктор наука машинске струке
на одређено време

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

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

Наставник историје

са 85% радног времена

Наставник биологије

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
одсутне запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба: да поседују
одговарајуће образовање у складу са члановима 140143 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број: 88/2017 и 27/2018-други закон) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то:
за радно место наставника историје: професор историје,
професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани
- мастер треба да имају завршене основне академске
студије историје; за радно место наставника биологије:
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани
професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике,
професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер,
дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - географије, мастер,
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дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог,
мастер професор биологије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор биологије и хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни
формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена фотокопија потврде - 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, они који не поседују,
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија)
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор,
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
за послове запошљавања. Пријаве доставити лично или
слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник физичког васпитања,
физичког и здравственог васпитања и
физичког васпитања - изабрани спорт
на одређено време до повратка
помоћника директора на своје радно
место

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр.88/17) и то: да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17): на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 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 и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18) и то: професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке
културе; професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије; професор физичког васпитања и
спорта; мастер физичког васпитања и спорта; професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и
физичке културе; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 11/2017): професор физичког васпитања; професор
физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној
дужности); да је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању
или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној
фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је

кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у
оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној
фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу или
овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла
или бројева телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима и обавља разговор са
кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама секретара школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену
адресу или непосредно предати школи, радним данима
од 7 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе.

Наставник енглеског језика

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
на своје радно место
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр.88/17) и то: да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/17) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице 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 и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; дипломирани професор енглеског језика
и књижевности; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог
англиста-мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура);
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвљење, 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 доба-
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ра заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној дужности); да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и
читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту
Министарства просвете) доставити: радну биографију;
диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној
фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење
о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији;
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити
обавештени путем имејла или бројева телефона које су
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима
и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама секретара
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу или предати непосредно школи,
радним данима од 7 до 14 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе.

Наставник разредне наставе за
организовање образовно-васпитног
рада као посебног облика рада за
ученика на дужем кућном лечењу
на одређено време за школску
2018/2019. годину

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом
и Правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ
издаје надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: професор разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер;
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвоБесплатна публикација о запошљавању

ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној
дужности); да је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању
или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној
фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у
оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној
фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу или
овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла
или бројева телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима и обавља разговор са
кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама секретара школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Грбавчу,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом
и Правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ
издаје надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: професор разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер;
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ

доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној
дужности); да је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању
или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној
фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу, у
оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној
фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу или
овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла
или бројева телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима и обавља разговор са
кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама секретара школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, високо образовање стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 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
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има обуку и положен испит за директора установе (могу
конкурисати и кандидати који немају положен испит за
директора школе); кандидат који нема положен испит
за директора школе а буде изабран за директора школе
дужан је да испит положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 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). 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: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 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
и о непостојању дискриминаторног понашања (доказ
мора бити издат након објављивања конкурса); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 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”. 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 на
број телефона: 018/800-109.

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник предмета Аутоматска
обрада података

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о
основама сиситема образовања и васпитања, и то ако:
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
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на дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (даље: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз пријавни
формулар достављају следећу документацију, у оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о испуњености
услова у погледу одговарајућег степена и врсте образовања у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен стручни назив у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и
графичарство (“Просветни гласник РС”, бр. 21/15, 11/16,
2/17, 13/18); извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности у смислу тачке 3) услова. Доказ из тачке 2) услова
- лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након добијених резултата извршене психолошке процене, Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковћа бб
тел. 020/385-709

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу
образовања прописане чл. 122, 139 као и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018.
др. закон), у даљем тексту: Закон. Кандидат треба да има
одговарајуће високо образовање за наставника школе,
за педагога и психолога школе, стечено: 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, 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, при чему мора
да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 88/2017
и 27/2018. др. закон) и то: да има психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен

испит за директора установе у обавези је да испит положи у року од две године ступања на дужност); да кандидат има дозволу за рад за наставника и стручног сарадника (лиценцу); да се против кандидата не води судски
и прекршајни поступак. Комисија за избор директора
цениће и доказе о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
као и доказе о резултатима стручно-педагошког надзора
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона,
дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање 10 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
образовања. Потребна документа: оверена фотокопија
дипломе о одговарјућем високом образовању, оверена фотокопија уверења о стручном испиту за лиценцу
наставника, стручног сарадника, дозвола за рад, односно лиценца за директора (пријаве се неће сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року који
предвиђа закон), оригинал потврда да има 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања, односно за лице које
испуњава услове из члана 122 став 6 Закона потврду да
има најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог образовања
(не старије од шест месеци), оригинал потврду да није
осуђивано правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од шест месеци) издато од стране МУП-а, оригинал
уверење из суда да се против кандидата није покренут
кривични поступак донета наредба о спорвођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од шест месеци), оригинал
лекарско уверење да има психичку, физичку и здраствену способности за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци), фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора кандидата установе у којој
је био директор (извештај просветног саветника), фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког установа
и оцену спосљашњег вредновања уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, извод из матичне књиге рођених
(венчаних за жене) не старији од шест месеци, уверење
о држављанству Републике Србије, оквирни план рада
за време мандата, доказ о поседовању организационих
способности (факултативно). Рок за доставу пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаву са потребним документима слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Министар просвете, науке
и технолошког развоја врши избор директора школе у
року од 30 дана од дана пријема докумнтације и доноси
решење о његовом именовању, о чему школа обавештава кандидате који су се пријавили на конкурс.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Секретар школе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог радника са боловања
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним Законом и ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здраствену спосбност 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од
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Наука и образовање
дана оглашавања. Уз одштампани примерак пријемног
формулара који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да
доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми
(диплома); уверење о држављанству; извод из МК рођених; доказ о познавању језика на коме се обавља образовно-васпитни рад; уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу
добити и на горенаведени број телефона.

реном документацијом, неће се разматрати. За додатне
информације обратите се секретаријату школе, на телефон: 021/820-940. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.

НОВИ СА Д

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора основне школе
може да се пријави кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
108/2015) и то: да има одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије по пропису који је уређивао високо
образовање почев од 10. септембра 2005) или основним
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника или стручног сарадника у
основној школи (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања), да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника да је прошао обуку и има положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од ступања на дужност), најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања; 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 што онемогућава рад у образовању и
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс приложи следеће доказе: 1) оригинал или оверену копију дипломе о стеченом
образовању, 2) оригинал или оверену копију дозволе за
рад наставника или стручног сарадника, 3) оригинал или
оверену копију уверења о положеном испиту за директора (пријава која не садржи ово уверење се неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити дужан
да у законском року положи испит за директора), 4)
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5) оригинал
или оверену копију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не старије
од 6 месеци), 6) оригинал или оверену копију уверења
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6
месеци), 7) оригинал или оверену копију уверења да
кандидат није правоснажно осуђен за дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци), 8) оригинал потврда о радном искуству -најмање 8 година на пословима
образовања после одговарајућег образовања (потврду
издаје тренутни послодавац на основу увида у радну
књижицу или доставити оверену копију радне књижице ако кандидат није у радном односу), 9) оригинал или
оверену копију уверења о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику), 10) оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених на новом обрасцу, 11) фотокопију личне
карте или очитана лична карта, 12) оригинал посебног
лекарског уверења (не старије од 6 месеци) да је кандидат психички, физички и здравствено способан да
ради са децом и ученицима (доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора). Поред наведеног,
кандидат треба да достави краћу биографију са кратким
прегледом кретња у служби и предлогом програма рада
директора школе, као и доказ о резултату стручно-пе-

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“
21203 Ветерник, Паунова 14

1) Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, због
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

2) Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, због
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закон) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
3/2017); да испуњава остале услове прописане чланом
139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у 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; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити (оригинал
или оверена копија документације, не старија од шест
месеци): уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду. Кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију). Наведена документа
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као
доказ да су верне оригиналу. Кандидат који испуњава
услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима на позив
школе, а коју врши надлежна служба запошљавања.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Марија
Трандафил”, 21203 Ветерник, Паунова 14, са назнаком
„За конкурс”, лично или препорученом поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовеБесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21208 Сремска Каменица, Школска 3

Директор

на мандатни период од 4 године

дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико постоји) и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе. Комисија за избор
директора ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Неоверене копије се неће узимати у разматрање. Решење о
именовању директора биће достављено свим учесницима конкурса, у законом предвиђеном року. Пријаве
се достављају у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, непосредно у секретаријату школе и поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Додатне информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе Јелене Скоко, контакт телефон: 021/464-506.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Теоријска и примењена
математика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању ванредног
професора или редовног професора за
ужу научну област Рачунарска техника
и рачунарске комуникације
на одређено време од 5 година, са 70%
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор техничких наука из области електротехнике и рачунарства,
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 Грађевински
материјали, процена стања и санација
објеката
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер
инжењер грађевинарства, 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 Хидротехника и
заснивање радног односа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер
инжењер грађевинарства, 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 Геоинформатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер
инжењер геодезије, 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
Графичко инжењерство
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор графичког инжењерства и дизајна, услови прописани чланом 85 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса);
краћу биографију са библиографијом (списак радова);
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама
са свих нивоа студија, за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану
личну карту; потврду о оцени резултата педагошког
рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује
педагошко искуство; 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; 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; 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 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:
доцента, ванредног професора и редовног професора
приложити и: 1. попуњен електронски образац: реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника-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 имејл: opstaftn@uns.ac.rs и
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 2. За сваку
одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл.
За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За
чланство у комисијама за изборе у звања неопходно је
доставити решење о именовању комисије. За учешће у
програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк
са сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно је
доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са
Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља услов
за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да
аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу
рецензирања. Пријаве слати на горенаведену адресу,
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања.

ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“
21424 Товаришево, Маршала Тита 62

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 27/18) и услове из Правилника о ближим условима за избор директора установе
образовања („Сл. гласник РС” бр. 108/15), и то: 1. да има
одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер, академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке 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 одговарајуће научне, односно стручне области или области
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педагошких наука, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
је прошло обуку и положило испит за директора установе (кандидат који овај испит не поседује може бити
изабран, али је дужан да у року до 2 године, од дана ступања на дужност, положи наведени испит, у противном
му престаје дужност директора); 3. да кандидат поседује дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника, васпитача и стручног сарадника;
4. да има одговарајућу 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 осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнућа, за кривично дело примања или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, да против лица
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
и давање мита, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 8. да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оргинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу наставника,
васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријаве које не садрже ово уверење неће се
сматрати непотпуним, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(са холограмом); уверење Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (издат по објављивању
конкурса); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (издат по објављеном
конкурсу); уверење надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (издат по објављивању конкурса); потврду о радном иксуству на пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања (треба да садржи: назив послодавца, делатност
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања и
васпитања); доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад, подноси
само кандидат који није стекао диплому на српском језику; доказ о здравственој, психичкој и физичкој способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама
директора школе); фотокопију личне карте кандидата;
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, само ако га кандидат поседује); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе); преглед кретања у служби са биографским
подацима и оквирним планом рада за време мандата
(необавезно). Документација се подноси у оригиналу
или фотокопији овереној од стране јавног бележника. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Прија-

ве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се
поднети затвореној коверти препорученом поштом на
горенаведену адресу или лично секретару школе, на
наведену адресу, сваког радног дана у периоду од 08.00
до 14.00 сати. На коверти обавезно назначити „Конкурс
за избор директора школе“. Рок за пријаве је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Све додатне информације могу се добити од секретара школе, на
телефон 021/758-006 или имејл: osprotic@gmail.com.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Грађанскоправну и
заснивање радног односа на радном
месту наставника за наставни предмет
Облигационо право

на одређено време од пет година у
случају избора у звање ванредног
професора, односно на неодређено
време у случају избора у звање редовног
професора
УСЛОВИ: стечен научни степен доктора правних наука,
претходно завршен правни факултет и стечен академски назив магистра правних наука, односно претходно
завршене основне и мастер академске студије права. Услови за избор су предвиђени Законом о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије”, бр.
88/2017), Статутом Универзитета, Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду, Статутом Факултета
и Правилником о систематизацији радних места. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију),
диплому о завршеном правном факултету (оригинал или
оверену фотокопију), диплому о стеченом академском
називу магистра правних наука (оригинал или оверену
фотокопију), односно дипломе о завршеним основним
и мастер академским студијама права (оригинали или
оверене фотокопије), списак својих научних радова и по
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:
Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“
21300 Беочин
Доситеја Обрадовића бб

Педагошки асистент

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
стечено средње образовање, IV степен стручне спреме;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да има положен уводни модул обуке за
педагошког асистента; да зна српски језик; да познаје
ромски језик; да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на
конкурс (са биографијом/CV) кандидат треба да приложи: дипломе о стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију, фотокопију личне карте, доказ о познавању рада
на рачунару (уколико кандидат не поседује доказ, његово знање ће се проверити на лицу места), доказ о положеном уводном модулу обуке за педагошког асистента -
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Наука и образовање
оверена фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе о испуњености услова из конкурса доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за ПА”.

21000 Нови Сад, Јеврејска 7

који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Информације о конкурсу се могу добити од
секретара школе, путем телефона: 021/529-225. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса доставити
непосредно или путем поште на адресу: Балетска школа
у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Јеврејска 7, са назнаком
„Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник на радном месту
педагога

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, због обављања
послова помоћника директора, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду
(“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017), испуњава и
посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да:
1. има одговарајуће образовање: високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са
одредбом члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану
Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017 и 13/2018) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/207 и 13/2018) и то: дипломирани педагог;
професор педагогије; дипломирани школски психолог
- педагог; дипломирани школски педагог - психолог;
дипломирани педагог - општи смер или смер школске
педагогије; дипломирани педагог - мастер; мастер педагог; 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 се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са биографијом доставити: попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ
о одговарајућем образовању (диплому); доказ о неосуђиваности за кривична дела наведена под тач. 3 овог
конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а РС и
надлежног суда које није старије од 6 месеци); доказ
о држављанству (уверење које није старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању на српском језику,
али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ
је јавна исправа о средњем или вишем образовању на
српском језику или доказ да је положен испит о знању
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе); извод МК рођених (са холограмом) и фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова под редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.
У пријави обавезно навести контакт телефон. Докази
Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1) Доцент за област Ликовних
уметности, ужа област Цртање
на одређено време од 5 година

2) Доцент за област Драмских
уметности, ужа област Продукција
на одређено време од 5 година

3) Стручни сарадник за област
Ликовних уметности, ужа област
Цртање
на одређено време 4 године

4) Сарадник у настави за област
Ликовних уметности, ужа област
Вајарство

са 50% радног времена, на одређено
време 1 година

5) Сарадник у настави за област
Музичке уметности, ужа област Клавир
са 50% радног времена, на одређено
време 1 година

Услови за радно место 1: Општи услови: високо
образовање на студијама трећег степена (докторске
академске студије), односно на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године стечено из области ликовних или примењених уметности и дизајна и испуњени услови из члана 74 Закона о
високом образовању.
Услови за радно место 2: Општи услови: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) или на студијама другог степена (мастер
академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године стечено
из области драмских и аудио-визуелних уметности, ужа
област продукција и испуњени услови из члана 74 Закона
о високом образовању.
Обавезни и изборни услови за радна места 1 и 2:
утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду за поље уметности. У звање доцента може
бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету донетим од стране Националног савета за високо
образовање, Статутом Универзитета у Новом Саду и
Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду.
Услови за радно место 3: Општи услови: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године из области ликовних
уметности; способност за уметничку сарадњу и наставни
рад и признати уметнички или стручни резултати.
Услови за радно место 4: Општи услови: студент мастер академских студија из области ликовних уметности,
ужа област вајарство, студије првог степена завршене са
укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати треба
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању и чланом 127 Статута Академије уметности.
Услови за радно место 5: Општи услови: студент мастер академских студија из области музичке уметности,
ужа област клавир, студије првог степена завршене са

укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати треба
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању и чланом 127 Статута Академије уметности.
Закон о високом образовању, Статут Универзитета у
Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду,
Правилник о ближим минималним условима за избор у
звање наставника на Универзитету у Новом Саду и упутство за попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу за доцента налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији
„Наставници- Конкурси”).
Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора
да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу, број телефона, имејл-адресу; оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама и додатке дипломи; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или очитана биометријска
лична карта). Осим наведене документације, у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију, и то:
За радна места 1 и 2 попуњен образац биографских
података (Образац 1А уметност) који се налази на сајту
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
„Наставници-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској форми (CD) откључан и доказе о испуњавању
услова радног места у складу са чланом 74 Закона о
високом образовању и Минималним условима за избор у
звање наставника за поље уметности Правилника о ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног
Правилника.
За радно место 3: попуњен образац биографских
података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској
форми (CD) и доказе о испуњавању услова радног места.
За радна места 4 и 5: попуњен образац биографских
података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској
форми (CD), уверење о уписаним мастер академским
студијама и уверење о просечној оцени на основним
студијама.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми, на адресу: Академија уметности, Нови Сад,
Ђуре Јакшића 7.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а
најкасније до 23.12.2019. године

УСЛОВИ: 1. завршене студије 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 из ове
подтачке мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области, за одговарајући предмет односно групу предмета); 2. завршене
основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; услови у погледу
врсте образовања: професор информатике, професор
информатике у образовању, професор информати-
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Наука и образовање
ке и техничког образовања, дипломирани инжењер
информатике, дипломирани инжењер пословне
информатике, диплимирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада - смер
кибернетски, дипломирани инжењер организације
- за информационе системе, дипломирани инжењер
за информационе системе, дипломирани инжењер
организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар,
професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике
и информатике, дипломирани инжењер електронике,
професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор
машинства, дипломирани инжењер менаџмента за
информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике-математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар пословна информатика, дипломирани информатичар
- професор информатике, професор географије-информатике, дипломирани информатичар - мастер,
дипломирани професор географије-информатике,
мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике,
дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску
технику и информатику, дипломирани економиста за
економску статистику и информатику, дипломирани
физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичарпримењена физика и информатика - мастер, мастер
математичар, мастер информатичар, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, мастер економиста,
мастер професор информатике и математике, мастер
професор информатике и физике, мастер професор
физике и информатике, мастер професор географије
и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике,
мастер инжењер информационих технологија, мастер
инжењер организационих наука (смер информациони
системи и технологије или Софтверско инжењерство
и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани
инжењер организационих наука - мастер из области
информационих система и технологија, дипломирани
професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер,
дипломирани професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије и информатике, мастер професор
информатике и физике, мастер професор информатике и математике, дипломирани индустријски менаџер,
мастер дизајнер медија у образовању. У радни однос
може да буде примљено лице које има: одговарајуће
образовање, психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому
односно уверење одговарајућег степена и врсте образовања (оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу, оверена фотокопија); доказ о познавању српског језика (признаје се диплома за кандидате који су образовање стекли на српском језику);
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, про-
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тив 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 не може бити старије од 6 месеци
(доставити оригинал или оверену фотокопију). Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који буду изабрани у ужи избор, врши
надлежна служба за послове запошљавања - доказ о
испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи на адресу: Основна
школа „Мирослав Антић Мика“, Панчево, Душана Петровића Шанета 11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел./факс: 013/741-300
www.zmajkovin.edu.rs

Наставник немачког језика

као обавезног изборног предмета у
другом циклусу основног образовања и
васпитања за 88,88% радног времена, на
одређено време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.8.2019. године

Наставник енглеског језика

за 70% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
боловања

Наставник математике

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Васпитач

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у
Дебељачи
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и то ако: 1) има одговарајуће образовање: лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), лице које има одговарајуће више
образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Послове васпитача може да обавља лице
које је стекло образовање на српском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе); доказ издат од стране
Министарства унутрашњих послова тј. полицијске
управе - Одсек за аналитику и евиденције да није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела; уверење о држављанству РС (оригинал);
извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат доказ о испуњењу услова из тачке 2 конкурса психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом, прибавља пре закључења уговора о раду.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ слати
на горенаведену адресу.
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

за 88,89% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.8.2019. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
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,
УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне
услове утврђене у чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 др. закон) и то: 1. да
има одговарајуће образовање 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. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), односно са Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17)
и да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студирања или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; 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 је држављан РС и 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
ОСТАЛО: Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова под тачкама 1), 3), 4) и
5) подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2) пре
закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају
услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање применом стандардизованих поступака. После пријема резултата психолошке процене за
рад са децом и ученицима конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос. Конкурс ће бити отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријавни формулар
за сва радна места доступан је на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену
фотокопију дипломе (ако је завршио студије по прописима који су уређивали високо образовање почев од
10.9.2005. године онда и диплому за студије првог сте-
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Наука и образовање
пена и за студије другог степена), 2. доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа),
3. извод из казнене евиденције (прибавља сваки кандидат у полицијској управи према месту рођења, а лица
рођена у иностранству према месту пребивалишта),
4. уверење о држављанству РС (које није старије од 6
месеци), 5. доказ да је стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика) и 6. радна биографија (осим за лица која
први пут заснивају радни однос). Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, али о томе мора пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат за наставника нема
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Рад у школи одвија се
у две смене, које се мењају сваке друге недеље. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ“

26354 Добрица (Општина Алибунар)
Светог Саве 408

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 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 и
27/2018 - др. закони), односно лице које је стекло - одговарајуће високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога, психолога: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (кандидат мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2015. године; да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да има 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); 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
који испуњава услове из члана 140 став 1 и 2 наведеног Закона, дужност директора може да обавља лице
које има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 3 Закона за наставника те врсте школе, стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање,
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
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десет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању у складу са одредбом члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања; доказ о поседовању лиценце за рад; доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење о држављанству Републике Србије; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу, који је претходно
обављао дужност директора школе; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Конкурсна комисија ће обавити
интервју са пријављеним кндидатима који испуњавају
услове конкурса. Пријава на конкурс обавезно мора
да садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон,
адреса електронске поште, ако је кандидат поседује).
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, не рачунајући
дан објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за директора школе“. Документација
се може доставити лично или препорученом поштом
на адресу школе. Школа нема обавезу да кандидатима
враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити у школи и на број телефона: 013/658-009.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел./факс: 013/741-300

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: 1. да има одговрајуће
високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2
за наставника основне школе, педагога или психолога:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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 имати завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 2. да има дозволу за рад
наставника или стручног сарадника (лиценцу); 3. да има
обуку и положен испит за директора; 4. да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
5. да има психичку, физичку и здравствену спососбност
за рад са децом и ученицима; 6. да има држављанство
Републике Србије; 7. 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 осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дужности; да за то лице
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; 8. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Изузетно,
ако се на конкурс за директора основне школе не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора основне школе може
се изабрати и лице које уз испуњеност горенаведних
услова има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију дозволе за рад директора, односно лиценцу за
директора школе (ако је кандидат поседује); потврду о
раду у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способости за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе); уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора; уверење да није осуђиван за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (из полицијске управе);
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику;
извештај просветног саветника о раду кандидата (уколико га кандидат поседује); резултат стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе); доказ о стеченом звању према прописима
из области образовања (уколико га кандидат поседује);
преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Кандидат попуњава
и преузима пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и доставља га школи заједно са свом докоментацијом о испуњавању услова за директора основне
школе. 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 школе, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора школе”.

ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 118

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 20% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања); да испуњава услове
у погледу стручне спреме, односно да је: (1) професор
географије; (2) дипломирани географ; (3) дипломирани
географ - просторни планер; (4) дипломирани професор географије - мастер; (5) мастер географ; (6) мастер
професор географије; (7) дипломирани географ - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани геог-
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Наука и образовање
раф, професор географије; 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 је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена);
уверење или потврде о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, достављају и доказ да познају језик на коме се
остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или оригинал
или оверена фотокопија уверења односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или
се шаље на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица бб

слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Знање српског језика и језика на коме се изводи
васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе, осим за кандидате који су стекли образовање
на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад
(српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур са. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Контакт
телефон: 012/345-836.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

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

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

Наставник технике и технологије

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник техничког и информатичког
образовања

Наставник разредне наставе

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017); 2) психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3) 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; 4) држављанство Републике Србије;
5) кандидат треба да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници), уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат мора да испуњава
и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18- др.закони) и
то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др.закони), као и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и 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); 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

на одређено време до повратка одсутне
запослене са боловања преко 60 дана
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и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагпшких и методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану молбу са биографијом, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а
из казнене евиденције; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду (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, са
назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник енглеског језика са 36%
радног времена, грађанског васпитања
са 45% радног времена и библиотекар
са 19% радног времена
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(укупно 100% радног времена)
1 извршилац

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање прописано Законом и Правилником којим
се прописује степен и врста образовања наставника и
стручног сарадника у основној школи - доказ: диплома
или уверење; 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 - доказ: уверење МУП-а и уверење суда; 4.
да има држављанство Републике Србије - доказ: уверење о држављанству; 5. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Наставник 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 који комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
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Наука и образовање
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, не старијој
од 6 месеци, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на
горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
31330 Прибој, 12. јануар 104
тел. 033/2445-437, 065/316-33-00

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У погледу образовања кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17 и 27/18), и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1
и 2 Закона, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат треба и: да има дозволу за рад (лиценцу)
наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику); да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (кандидати који
немају положен испит дужни су да га положе у року од 2
године од ступања на дужност директора).
ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву са биографским подацима и кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања;
Бесплатна публикација о запошљавању

доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак - потврда суда;
извод из МК рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење; оверену
фотокопију лиценце за директора уколико је поседује;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате који
су предходно обављали дужност директора. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
31330 Прибој, Немањина 35
тел. 033/2451-304, 062/88-15-454

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У погледу образовања
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број: 88/17 и 27/18), и то:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука. Лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1
и 2 Закона, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат треба и: да има дозволу за рад (лиценцу)
наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравстену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику); да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (кандидати који
немају положен испит дужни су да га положе у року од 2
године од ступања на дужност директора).
ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву са биографским подацима и кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања;
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак - потврда суда;
извод из МК рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за

рад са децом и ученицима - лекарско уверење; оверену фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате
који су претходно обављали дужност директора. Рок за
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-533

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе (уколико нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две годинеод дана ступања на дужност); да има најмање осам
година рада у установи на пословима васпитања и
образовања, након стеченог одговарајућег образовања;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном стручно испиту односно испиту за лиценцу, оригинал или оверену потврду о
радном стажу, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење из
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (доставља се пре потписивања уговора о
раду); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га
поседује; кандидат који је претходно обављао дужност
директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања у времену његовог мандата; биографске
податке са прегледом кретања у служби са стручним
усавршавањем; план и програм рада школе (није обавезно); оверену копију лиценце за директора школе (ако је
кандидат има); доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. 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, са
назнаком: „Конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/321-110

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да имају високо образовање (VII
степен) економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Поред
пријаве на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из МК
рођених и уверење о држављанству не старије од 6
месеци, уверење или потврду о неосуђиваности за законом наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, доставља доказ да познаје језик на коме
се остварује васпитни рад - оверена копија дипломе
или уверења о стеченом високом образовању на српском језику, оригинал или оверена фотокопија уверења
односно потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код надлежне службе за запошљавање.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник стручних предмета
(анатомија са физиологијом, хигијена
са здравственим васпитањем и
акушерство и гинекологија са негом)
УСЛОВИ:Кандидати треба да имају одговарајуће образовање према чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017)
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Сл. гласник РС“ бр. 21/2015).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Поред
пријаве на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из МК
рођених и уверење о држављанству не старије од 6
месеци, уверење или потврду о неосуђиваности за законом наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, доставља доказ да познаје језик на коме
се остварује васпитни рад - оверена копија дипломе
или уверења о стеченом високом образовању на српском језику, оригинал или оверена фотокопија уверења
односно потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код надлежне службе за запошљавање.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

Професор информатике и рачунарства

Наставник руског језика

предмет Физика, II и III циклус, са 9,4%
радног времена, на одређено време до
31.08.2018. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/17). Кандидат мора да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17) и врсту стручне
спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016); 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 језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, кратку биографију CV. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

предмет Хемија, II и III циклус, са 9,4%
радног времена, на одређено време до
31.08.2018. године

СМЕДЕРЕВО

предмет Биологија, II и III циклус, са
9,5% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

предмет Дигитална писменост, I,II и III
циклус, са 15,3% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел./факс: 027/331-213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

Професор физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 22%
радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка,Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор разредне наставе

предмет Српски језик, I циклус, са 28%
радног времена, на одређено време до
31.08.2018. године

Професор разредне наставе

предмет Математика, I циклус, са 28%
радног времена, на одређено време до
31.08.2018. године

Стручни сарадник

предмет Основне животне вештине,
I циклус, са 7,6% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године

Професор српског језика

предмет Српски језик, II и III циклус, са
30% радног времена, на одређено време
до 31.08.2018. године

Професор математике

предмет Математика, II и III циклус,
са 39,3% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор енглеског језика

предмет Енглески језик, I, II и III
циклус, са 25,3% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године

Наставник или стручни сарадник
основне школе

предмет Предузетништво, II и III
циклус, са 7,1% радног времена, на
одређено време до 31.08.2018. године

Професор хемије

Професор грађанског васпитања и
стручни сарадник основне школе

предмет Одговорно живљење у
грађанском друштву, II и III циклус,
са 16,6% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор биологије, хемије, физике
предмет Примењене науке, III циклус,
са 6,9% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор историје

предмет Историја, II и III циклус, са
9,4% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор географије

предмет Географија, II и III циклус,
са 9,4% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018. године

Професор биологије

Андрагошки асистент

у складу са законом, I, II и III циклус, на
одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују стручну спрему у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају савладан Интегрални програм обуке за
остваривање Програма основног образовања одраслих,
у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују програм образовања одраслих, модул
I и II.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених); 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; доказ
да знају српски језик. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 026/313-060. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник разредне наставе

ради замене запослене која је спречена
за рад дуже од 60 дана, по прописима
о здравственом осигурању, до њеног
повратка на рад

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог на
пословима директора школе, за
школску 2018/19. годину, а најдуже до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл
140 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, као
и да доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс
(са радном биографијом), кандидати треба да доставе
и: попуњен пријавни формулар објављен на завничној
интернет страници Министарства, који достављају са
оригиналима или овереним фотокопијама докумената,
којима доказују да испуњавају услове конкурса и то:
диплому о стеченој стручној спреми (високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); или
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне
школе; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује); уверење
о држављанству; доказ о неосуђиваности за кривична
дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основима система и непостојању дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом,
не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе, од 08.00 до 14.00 сати или поштом на
горенаведену адресу.

предмета: студије другог степена из области педагошких
наука, или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука са претходно
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана (неплаћено
одсуство три месеца), за 70% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове
прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана
144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17); да има одговарајуће високо образовање за наставника школе у подручју рада,
Хемија, неметали и графичарство, прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“
бр. 8/2015, 11/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017 и 13/18);
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета: студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука са претходно
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник грађанског васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана (неплаћено
одсуство три месеца), за 10% и 20%
радног времена

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (на функцији
вршиоца дужности директора за 30% и
70% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове
прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана
144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17); да има одговарајуће високо образовање за наставника школе у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“
бр. 8/2015, 11/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017 и 13/18);
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу
предмета: студије другог степена из области педагошких
наука, или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука са претходно
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове
прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана
144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17): да има одговарајуће високо образовање за наставника школе у подручју рада,
Хемија, неметали и графичарство, прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“
бр. 8/2015, 11/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017 и 13/18);
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу

ОСТАЛО: Кандидат треба и: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930, 672-808

Професор физичког васпитања

Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати достављају: попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, нуке и технолошког развоја, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани (прибавља се при полицијској управи) из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17). Доказ о познавању
српског језика (уколико лице није стекло средње, више
и или високо образовање на српском језику, дужно је
да достави доказ да је испит из српског језика положило по програму одговарајуће високошколске установе).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уколико задњи
дан пријаве пада у недељу, државни празник или на дан
када школа не ради, задњи дан рока рачуна се истеком
првог радног дана када школа ради. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горенаведену
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11420 Смедеревска Паланка
Првомајска бб
тел. 026/310-423

Наставник математике за фонд часова
88,89% и наставник информатике за
фонд часова 10%

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
запосленог именованог на послове
директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/17
и 27/18), кандидат треба да има образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 ЗОСОВ-а; да има држављанство РС; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; уверење о неосуђиваности; кратка биографија. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази
који се прилажу у фотокопији треба да буду оверени 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 послови).
Конкурсна комисија у складу са чл. 154 став 3-7 Закона
спроводи поступак почев од утврђивања да ли су пријаве
благовремене, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место до доношења решења о избору кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узимати у
разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком ,,За конкурс”.

САЈМОВИ
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Наука и образовање

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/722-327

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисиплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне музичке школе, педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за
директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора установе положи у року од две године од дана
ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања у установи за
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању за наставника музичке школе, педагога или психолога; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења
о положеном испиту за лиценцу за наставника или
стручног сарадника; доказ о држављанству (уверење о
држављанству); извод из матичне књиге рођених - извод
из МКР за кандидате који су променили презиме односно
име после издавања дипломе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ (потврда привредног суда); доказ потврду о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика, осим
кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће
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образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника);
уколико је кандидат претходно обављао дужност директора школе, резултате стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Школа прибавља 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. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 025/722-327.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111
e-mail: osigks@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018 - др. закони), то јест високо образовање стечено: а) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); б) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; 2. поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; 3. поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
установе положи у року од две године од дана ступања
на дужност); 4. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 5.
поседовање држављанства Републике Србије; 6. знање
српског језика; 7. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 8.
неосуђиваност за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 9. најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године или више образовање за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и

стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: кратку биографију односно радну биографију;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен код јавног бележника; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, оверен код јавног бележника;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата (извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује), оверен код јавног бележника;
потврду о радном искуству након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања издат од стране полицијске
управе; доказ да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога, за кривична
деланасиље 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 (не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс), издат од основног суда; доказ о неосуђиваности за привредни преступ, издат од привредног
суда; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили презиме после
издавања дипломе; доказ о знању српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику подноси доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 025/830-111. Пријаве са потребним
документима слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел./факс: 022/2438-114

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Ашањи,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Обрежу,
ради замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
28/2018), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/18), 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 (доставља се пре закључења уговора о раду, оригинал или оверЕна фотокопија); 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
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породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) члана 139 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) члана 139 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; чланом 142
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог
члана наставник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18) прописани су степен и врста образовања
за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставника разредне наставе,
и то: 1) професор разредне наставе; 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; 3) професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу; 4) мастер - учитељ;
5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе); да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС, оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 4. 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); потврду или уверење из надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (оригинал или
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); потврду
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена копија);
доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење одгоБесплатна публикација о запошљавању

варајуће високошколске установе да је лице положило
испит из српског језика са методиком - оригинал или
оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс неће бити разматране. У складу са чланом 155
став 1 и став 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту
на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име
и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште
ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“ на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон
022/2438-114.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има дозволу
за рад директора - лиценцу за директора (кандидат који
нема ту лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора положи у року од две године од
дана ступања на дужност); 4) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
5) да није 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; 6) да има држављанство Републике Србије;
7) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик); 8) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан
да достави следећу документацију: 1) диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију);

2) уверење о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту (дозволи 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 (оргинал 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)
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. 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 адресу: ОШ „Петар Кочић“
Инђија, Цара Душана 9, са назнаком „Конкурс за директора”. За додатне информације обратити се секретару
школе, на телефон: 022/555-895.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“
22400 Рума, Партизанска бб

Наставник историје

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора

Психолог

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

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запосленог са функције

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања, породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема у складу са чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017); 2. да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у делу Ново на сајту); кратку био-
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графију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству;
извод из казнене евиденције; уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак; извод
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или
очитану личну карту; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ
из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду.
Претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступка,
по окончању конкурса за кандидате који су ушли у ужи
избор.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа достављају се путем поште или лично на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у
законском року. Ближа обавештења могу се добити на
телефон број 022/479-334.

СУБОТИЦА
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник географије

са 50% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ,
дипломирани географ - просторни планер, дипломирани професор географије - мастер, мастер географ, мастер професор географије, дипломирани географ - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије. Поред дефинисане стручне
спреме кандидат треба да испуњава опште услове за
заснивање радног односа прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и то да има
одговарајуће образовање: кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18-др.закони) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и језика
на којем остварује образовно-васпитни рад - доказ да је
кандидат средње, више или високо образовање стекао
на српском језику или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о знању српског језика доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику,
док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на
српском језику испуњеност овог услова доказује дипломом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог услова). Знање језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски
језик) доказује се овереном фотокопијом сведочанства
(средњег образовања), дипломе или потврде о положеном испиту о знању језика на одговарајућој високош-
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колској установи. 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 кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

у иностранству, доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом и да није покренут
кривични поступак, не старији од 6 месеци. Пријаве на
конкурс подносе се у року 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”, на горенаведену адресу. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова
конкурса, доставити и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Упућују се кандидати да користе Образац
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе: www.
vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир и неће бити разматране.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање
наставника струковних студија,
професор струковних студија и
заснивање радног односа из поља
Друштвено-хуманистичке науке,
област Филолошке науке, ужа научна
област Српски језик
са 50% радног времена

УСЛОВИ: филозофски или филолошки факултет, група
за књижевност и српски језик српски језик и књижевност, српски језик, југословенску односно српску књижевност - доктор наука. Објављени научни, односно
стручни радови у научним часописима или зборницима
са рецензијама, способност за наставни рад и најмање
пет година педагошког искуства у високом образовању
или пет година у звању предавача.

Наставник за избор у звање
наставника струковних студија
предавач и заснивање радног односа
из поља Друштвено-хуманистичке
науке, област Педагогија, ужа научна
област Педагогија - методике

са 80% радног времена, на одређено
време од 5 година, за извођење наставе
на српском и мађарском језику
УСЛОВИ: учитељски факултет - академски назив магистар, односно специјалиста дидактичко-методичких наука, филозофски факултет, група за педагогију - академски назив магистар односно специјалиста. Објављени
стручни радови у одговарајућој области и позитивна
оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.

Сарадник за део практичне наставе
из поља Медицинских наука, област
Медицинских наука
на одређено време од 1 године, из
установа као наставне базе школе
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме и најмање
три године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом
образовању, Статутом школе, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова, у складу са
којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање
у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести
сва звања), списак радова, остале податке: о наставном
раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и
професионалном доприносу; о ангажовању у развоју
наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној
и широј заједници; признањима и наградама, докази у
овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, све високошколске дипломе и
додатак дипломи или нострификације диплома стечене

ШАБАЦ
ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

Наставник разредне наставе

на одређено време (радно место
директора школе у првом мандату од 4
године), за рад у ИО у Малој Врањској

Наставник технике и технологије,
информатике и рачунарства
и техничког и информатичког
образовања

са 65% радног времена (60% + 5%),
на одређено време (место помоћника
директора, до краја школске 2018/19.
године), за рад у матичној школи у
Шапцу и у ИО у Церовцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) доставити и потребну документацију за
конкурс: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању по чл. 140 Закона, а сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), оверену
копију уверења 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; оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
кандидат доставља доказ од одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

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

Наставник немачког језика

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме
у складу са чланом 139, 140 и 141 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број
88/2017 и 27/2018) и чланом 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018); 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 најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; 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 кандидат има 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. Лекарско уверење се подноси непосредно
пре закључења уговора о раду у складу са чланом 139
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор физике

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017); 1) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену
Бесплатна публикација о запошљавању

и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 3/2017), 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: кратку биографију, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и нептпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
ВЕЛИМИРОВИЋ”

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања и
боловања ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да
доставе: 1) пријаву на конкурс са основним биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан и
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију дипломе
или уверења о дипломирању; 4) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику, а доказ треба да буде издат од стране
високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране
надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не
старије од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горенаведену
адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
Ваљевска Каменица бб
тел. 014/254-755

Наставник српског језика

са 95% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, према прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005;
2) да испуњава услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да доставе: 1) пријаву на конкурс са основним биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан и
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију дипломе
или уверења о дипломирању; 4) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, који издаје надлежна полицијска управа, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које
се подносе морају бити оверене од стране надлежног
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горенаведену адресу школе, са
назнаком „Пријава на конкурс“.
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Информатика и
информациони системи
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати морају да испуњавају следеће посебне услове:
да имају завршене академске студије (240 ЕСПБ) са просечном оценом најмање осам (8); да имају завршене
мастер академске студије са просечном оценом најмање
осам (8); смисао за наставни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе следеће доказе: радну
биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама; оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер студијама; уверење факултета да је студент докторских студија; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да
се против лица не води кривични поступак; уверење
да лице није осуђивано за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе или примања
мита; сертификате, потврде, уверења и друге исправе
издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних и стручних скупова,
организатора пројеката, научних и стручних часописа,
високошколских установа за сваки податак наведен
у пријави који се односи на истраживачки, стручни и
професионални допринос; допринос наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници
и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству; оверену фотокопију личне карте. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Јелена Савић Којић,
тел: 014/224-735.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел./факс: 017/405-035, 017/415-604

Секретар

на одређено време до повратка одсутне
запослене са боловања
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер, дипломирани
правник на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Професор српског језика и
књижевности

за 83,33% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са
југолсовенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља установа); да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или
оверене фотокопије следећих документа: диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уве-
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рење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре
закључења уговора о раду, као и пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са
назнаком: „За конкурс“ слати на адресу школе.

ВРШАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. 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“. Информације о конкурсу
могу се добити телефоном: 013/892-133.

ЗАЈЕЧАР

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена наставника који је
именован на функцију директора
УСЛОВИ: 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 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), 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); 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); 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).
Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 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. По завршетку

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник хемије

за 80% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
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, 27/18) 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Минстарства просвете, 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 високо 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 не старији од 6 месеци);
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије
(оригинал уверења, не старији 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 - оригинал или оверена
фотокопија); доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона (оригинал уверења основног и вишег
суда, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија
или оригинал). 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. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Благовременом пријавом на
конкурс сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на
дан државног празника или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног
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дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу, у складу
са законом и подзаконским актима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За комисију за избор“. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 019/3400-517.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2

Секретар установе

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018): 1)
да има одговарајуће образовање, из области правних
наука; 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.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (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), из области правних наука, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа
унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на
којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних
Законом о раду треба да испуњавају и следеће услове:
1. да поседују одговарајуће високо образовање из чл.
140 став 1 и 2 3акона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- други закон и 27/2018 (II) - други закон) за наставника основне школе, педагога или психолога: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета (2) студије другог степена из педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (са завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета) - на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
Бесплатна публикација о запошљавању

до 10. септембра 2005. године; 2. да поседују лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, психолога или педагога (дозволу за рад наставника, педагога
или психолога), 3. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 4. држављанство Републике
Србије, 5. обуку и положен испит за директора установе,
6. психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 7. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: уверење о држављанству - оригинал или
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију (не статији од 6 месеци), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (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, као и да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности) - прибавља
се од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - пробавља се од надлежне здравствене
установе- потврду о радном искуству; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); доказ о
резултатима стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико га кандидат поседује), оверен препис/фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима и оквирни
план рада за време мандата. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок
за подношење молбе је 15 дана од дана објављивања
конкурса. За све додатне информације можете се обратити секретару школе, на телефон: 030/463-343, сваког
радног дана од 7 до 15 часова. Министар у року од 30
дана од дана пријема документације коју му доставља
Школски одбор, врши избор директора школе и доноси
решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА „9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Сервирка

у посебним условима рада, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено

дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба
да има средње образовање, а изузетно основно образовање и радно искуство на пословима сервирке стечено
до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном
сектору („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018),
односно до 31. јануара 2018. године.
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 одштампани пријавни формулар
кандидат је дужан да достави следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
средњем образовању или оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању и оверену фотокопију потврде о радном искуству
на пословима сервирке стеченом до 31. јануара 2018.
године; оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
за кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, а која су наведена
у тексту конкурса, које издаје Министарство унутрашњих
послова, надлежна полицијска управа; оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Одштампани пријавни формулар са документацијом траженом конкурсом, а којом
се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос
за рад на оглашеним радним местима, кандидати достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, односно пријавни формулари, неће се разматрати.

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

Наставник предметне наставе наставник инфектологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 3,57%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стечено а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18):
виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински
техничар; дипломирани организатор здравствене неге;
дипломирани организатор здравствене неге - мастер;
мастер организатор здравствене неге, лице треба да
има претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
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судом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и
социјална заштита, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона
о основама система образовања и васпитања, односно
да је лице стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 54,29%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће
образовање: у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања које је стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге
- мастер; мастер организатор здравствене неге; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене
основне академске студије у области здравства); лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита; 2. 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 међу-
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народним 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
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања односно
да је лице стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 27,14%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18):
виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска
сестра; виша струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра бабица; дипломирана
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани
организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге; лице треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да 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, 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на

званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, доказ о
испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона
о основама система образовања и васпитања, односно
да је лице стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 15%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18):
виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра бабица; дипломирана
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани
организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге, лице треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра; 2. да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме оригинал
или оверена фотокопија дипломе о претходно стече-
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Наука и образовање
ном средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона
о основама система образовања и васпитања односно
да је лице стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник српског језика и стручни
сарадник - библиотекар

на одређено време ради замене
запосленог који се налази на функцији
помоћника директора установе, преко
60 дана, са пуним радним временом,
односно 60% наставник предметне
наставе - српски језик и 40% стручни
сарадник - библиотекар
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или
Б) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач
и стручни сарадник мора имати 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 (члан 142 став 1
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да обавља лице
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послоБесплатна публикација о запошљавању

ве наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника
са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже
2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи),
4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки
асистент и помоћни наставник. Потребна стручна спрема је: 1. српски језик: а) српски језик: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор
српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, 13) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са
страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер
професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),
(22) професор српскохрватског језика и књижевности;
(23) мастер филолог из области филолошких наука; (24)
професор југословенске књижевности и српског језика
Библиотекар: 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), професор југословенских књижевности, дипломирани компаративиста и библиотекар 2. да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да

обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о
одговарајућем високом образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу - за оне кандидате који то поседују), 3. уверење о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван
(за горенаведена дела у тачки 3) који није старији од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ
да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на
српском језику која се приложи као доказ под тачком 2
сматра се доказом о знању српског језика под тачком
6), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника разредне наставе у продуженом боравку у публикацији „Послови”. Пријаве слати
на адресу школе: 23000 Зрењанин, Стражиловска бб, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се секретару школе на телефон 023/563-840.

Посао се не чека, посао се тражи
28.11.2018. | Број 805 |
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Наука и образовање

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или
Б) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач
и стручни сарадник мора имати 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 (члан 142 став 1
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да обавља лице
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи) 2. лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника
са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи), 3.
лице које је засновало радни однос на одређено време
ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник
у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. Потребна стручна спрема: професор психологије, дипломирани психолог - општи смер
или смер школске психологије, дипломирани школски
психолог - педагог, дипломирани школско-клинички
психолог, дипломирани психолог, мастер психолог,
дипломирани психолог - мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да поседују најмање 20 ЕСПБ из развојно педагошких предмета. 2. да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство Републике Србије,
5. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
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зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат
је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар,
2. доказ о одговарајућем високом образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и
врсте образовања, б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу- за оне кандидате који то
поседују), 3. уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија,
6. доказ да је стекао образовање на српском језику или
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2. сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 6); лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови
тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе: 23000 Зрењанин, Стражиловска бб, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на телефон:
023/563-840.

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или
Б) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач
и стручни сарадник мора имати 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 (члан 142. став 1.
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 142. став 1. Закона. Послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да обавља лице
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника
са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи),
3. лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи ( ако има образовање из
члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Потребна стручна спрема
је: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни
педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар
- професор ликовне културе; дипломирани графичар професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер професор ликовне културе; дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;
дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар;
дипломирани вајар - професор; дипломирани графички
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор;
професор ликовних уметности; наставник ликовних
уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор
и рестауратор (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице са завршеним
факултетом ликовних уметности; лице са завршеним
факултетом примењених уметности; лице са завршеним
факултетом примењених уметности и дизајна; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем високом образовању А) оверена фотокопија
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања
Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа
који изда високошколска установа или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту/испиту за
лиценцу- за оне кандидате који то поседују) . 3.уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; 4.
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горенаведена
дела у тачки 3), који није старији од 6 месеци - оригинал
или оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се
приложи као доказ под тачком 2. сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 6). Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министар-
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Наука и образовање
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 23000
Зрењанин, Стражиловска бб, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве.
За све додатне информације обратити се секретару школе на телефон: 023/563-840.

правног саобраћаја и против човечности; 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1, 3, 4, 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар који се може скинути са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и доставе га са осталом документацијом. Чланом 155 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је заснивање радног
односа на одређено време. Рок за достављање молбе
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” на горенаведену адресу. Ближе информације
се могу добити код секретара школе, путем телефона
062/800-4667.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ“

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 стручног 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: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (оригинал или оверен препис/фотокопије, не старије од 6 месеци); доказ о држављанству

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел. 060/5252-118

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17) и дужан је да уз
пријаву на конкурс достави правноваљане доказе (у
оригиналу или оверене фотокопије) о испуњености следећих услова: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да има држављанство Републике Србије; 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 насиља у породици, за кривична дела
примања и давања мита, кривична дела против полне
слободе, правног саобраћаја и против човечности; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1, 3, 4, 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључивања уговора о раду. Кандидати су дужни
да попуне пријавни формулар који се може скинути са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставе га са осталом
документацијом. Чланом 155 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је заснивање
радног односа на одређено време. Рок за достављање
молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Ближе
информације се могу добити код секретара школе,
путем телефона: 060/525-2118.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир - Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 062/8004-667

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17) и дужни су да
уз пријаву на конкурс доставе правноваљане доказе (у
оригиналу или оверену фотокопије) о испуњености следећих услова: 1. одговарајуће образовање; 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. држављанство Републике Србије;
4. да 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 насиља у породици, за кривична дела примања
и давања мита, кривична дела против полне слободе,
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “УРОШ ПРЕДИЋ”
23263 Орловат, Пионирска 1
тел. 023-873-307

Директор

на мандатни период од 4 године

(оригинал или оверен препис/фотокопије уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; 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; оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе
(ако је кандидат поседује); доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 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); уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); биографију с прегледом
радне биографије; предлог програма рада школе.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурсна документација
се доставља на горенаведену адресу, 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: 023/873-307.
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Наука и образовање

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23274 Бочар, Трг ослобођења 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)
- да има одговарајуће високо образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника, васпитача и стручног
сарадника, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука са претходно завршеним студијама првог степена из научне,
односно стучне области за одговарајући предмет
односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године , по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу), односно
положен стручни испит; да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-

дидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и уз одштампани пријавни
формулар треба да приложи: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и прегледом програма
рада школе, доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе),
доказ о положеном испиту за лиценцу или положеном стручном испиту (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику), потврду о радном стажу
- најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља се пре закључивања
уговора о међусобним правима и обавезама директора) - оригинал не старији од 6 месеци, доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) - уверење из МУП-а, не старије
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија,
доказ да против кандидата није покренута оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17), уверење из надлежног
суда (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старији
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата ако је претходно обављао дужност директора школе (извештај
просветног саветника), доказ о обуци и положеном
стручном испиту за директора установе (оригинал
или оверена фотокопија). Уколико кандидат нема
положен испит за директора, изабрани кандидат је у
обавези да исти положи у року који је прописан законом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока за пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава, уз попуњен и одштампан образац
формулара на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са
потребном документацијом, подноси се у затвореној

коверти лично или поштом на адресу школе: Основна школа „Доситеј Обрадовић” Бочар, 23274 Бочар,
Трг ослобођења 4, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Ближа обавештења могу се добити од
секретара школе, на број телефона: 023/789-209.

Администрација и управа
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

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

Канцеларијски послови у области
јавних прихода, звање виши референт
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет) и најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Пријава са биографијом (обавезно: наводи уз
потврду о досадашњем радном искуству); оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно важећем Закону о матичним
књигама, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту), да кандидат који је радио у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
достави исправе којима се доказује да кандидату раније
није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију надлежног
органа (суда) да се против кандидата не води истражни и
кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Обукa за алатничаре у „Инмолду“

ВЕШТИНАМА ДО ЗАПОСЛЕЊА

П

рограм обуке за потребе послодавца „Инмолд“ д.о.о. Пожега, за позицију - алатничар на машинама
за термообликовање, ове године
се реализује у две фазе, за укупно 17 лица
која имају прилику да кроз тромесечну
обуку, од стране врхунски обучених мајстора запослених у овом предузећу, стекну
практична знања и вештине.
„Инмолд пласт“ је породична компанија, основана 2006. године, чија је основна
делатност израда висококвалитетних алата
за бризгање пластике и обојених метала, а
поред алата бави се и израдом ИМЛ робота.
Због недостатка одговарајућег кадра за потребе алатнице, ова компанија
је 2011. године започела програм оспособљавања ђака у средњим школама. У
сарадњи са Техничком школом у Пожеги,

ОПЕРАТЕРИ НА ЦНЦ МАШИНАМА
У Пожеги је почела реализација обуке за оператере на ЦНЦ машинама за 10 незапослених лица, углавном машинске и металске струке. Обука се изводи у компанији
„Инмолд пласт“ у Пожеги, а извођач је Академија „Oxford“ из Јагодине.
На основу спроведене анкете послодаваца у 2017. години, међу седам најфреквентнијих стручних знања и вештина која траже послодавци су и обука за управљање
ЦНЦ машинама и обука за писање програма за ЦНЦ машине. На подручју Филијале
Ужице постоји неколико послодаваца који у континуитету исказују потребу за лицима
машинске струке која ће радити на ЦНЦ машинама, при чему инсистирају на ширим
знањима, као што су познавање рада на софтверима прављеним за ову област, управљање струговима, глодалицама и машинска обрада предмета.
Директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић посетила је са сарадницима
компанију „Инмолд пласт“ и том приликом изразила уверење да ће незапосленим лицима укљученим у обуку новостечена знања значајно помоћи да унапреде компетенције како би лакше и брже дошли до посла.
„Десет кандидата који су од стране НСЗ селектовани да уђу у програм обуке за оператере на ЦНЦ машинама најпре су прошли уводно тестирање, како бисмо сагледали
са којим потенцијалом долазе на обуку и на које области треба да обратимо пажњу
како бисмо их што више оспособили и припремили за тржиште рада. Првог дана обуке
сви су упознати са компанијом, правилима компаније и кодексом понашања. Након
уводног тестирања, реализована је обука за противпожарну заштиту, као и обука из
заштите и безбедности на раду, а одмах након тога сви кандидати ће добити и распоред рада“, рекао је Томислав Милетић, главни ментор практичне наставе у компанији
„Инмолд пласт“.
Кандидате очекује интензиван рад, обука на ручној обради, обука на универзалном
стругу, на универзалној глодалици и свему осталом, како би стекли вештине и знања
у овом атрактивном занимању као што је ЦНЦ оператер. А шта очекује послодавац од
кандидата? „Конкретно, очекујемо да од 10 кандидата у групи препознамо оне који
се истичу и који реално имају шансе и да добију запослење у нашој компанији“, каже
Милетић.
Обука за оператере на ЦНЦ машинама траје до 12. децембра 2018. године.
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компанија обучава средњошколце за два
смера - техничар за компјутерско управљање и техничар мехатронике, при чему
од око 50 ученика који се обуче у току године, 10 најбољих постају стипендисти
компаније. Сви ученици под надзором
професора могу да бораве у компанији
1-2 дана седмично, како би унапредили
знања и вештине кроз директно укључивање у активности компаније.
У саставу компаније налази се и Центар савремених технологија, за реализацију практичне наставе на две машине
намењене за професионално оспособљавање, а који је опремљен у сарадњи са
локалном самоуправом и Немачком владином агенцијом ГИЗ.
Томислав Милетић, главни ментор
практичне наставе у компанији „Инмолд
пласт“, овом приликом је истакао:
„У програм обуке за алатничаре на
машинама за термообликовање у току године укључили смо укупно 17 лица. Прва
група од 7 полазника је завршила обуку,
а у другој групи, која је недавно почела
са учењем је 10 кандидата. Кандидати су
прошли обуку ручне обраде, универзалног струга, универзалне глодалице и ЦНЦ
оператерства и показали су завидно интересовање у овој области, тако да је свих
7 кандидата добило стално запослење у
нашој компанији. Других 10 кандидата
је у режиму обучавања, посматрамо их и
тестирамо и надамо се добром исходу на
крају обуке “, каже Милетић.
Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале НСЗ, истакла је да је текућа
година била посебно успешна у реализацији програма обуке за потребе послодавца, преко кога послодавци настоје да реше
проблем недостатка адекватних кадрова
неопходних за успешно пословање.
„Наш циљ и јесте да остваримо што
бољу сарадњу са свим послодавцима
који могу допринети што већем запошљавању. Програмом обуке учествујемо
у финансирању трошкова обуке, а крајњи
циљ овог програма је оспособљавање
лица за обављање послова на конкретном радном месту код послодавца. Реализацијом обука лица стичу веома значајна знања и вештине и омогућавају
себи сигурно запослење уколико успешно савладају предвиђени програм обуке“,
истиче Зорица Милошевић.
Послодавци који послују у оквиру
ужичке филијале традиционално показују велико интересовање за програм
обуке за потребе послодавца. У току 2018.
године закључено је 35 уговора са послодавцима, а у обуке укључено укупно
97 лица, углавном у области машинске
струке - алатничари за термообликовање,
текстилне струке - кројење и шивење,
прехрамбене струке - пекари посластичари, као и у дрво-прерађивачкој области
Биљана Терзић
- столари.
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НА ЧУКАРИЦИ ПОНУЂЕНО ВИШЕ ОД
400 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

С

лужба Чукарица београдске филијале Националне службе за запошљавање и Градска општина Чукарица организовале су у суботу, 17. новембра 2018. године, четврти
по реду сајам запошљавања у просторијама ове општине.
Понуду слободних послова представиле су 34 фирме
које су тражиле више од 400 радника различитих занимања
и степена квалификација: медицинске сестре и техничаре,
неговатеље, спремачице, заступнике у осигурању, шиваче,
куваре, помоћне раднике, конобаре, раднике обезбеђења, трговце, санитарне инжењере и техничаре, ауто-механичаре,
административне раднике, возаче, комерцијалисте, столаре и
монтере намештаја, електротехничаре, магационере, машинске инжењере, пословне секретаре, програмере, архитекте,
инжењере саобраћаја, руковаоце грађевинским машинама,
вариоце и друге.
Сајам су отворили председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и директор Филијале за град Београд НСЗ
Добросав Марић. Том приликом Коларић је истакао да је на

Граве осигурање (Grawe) је послодавац који је редован учесник сајмова запошљавања. Ова фирма има намеру да запосли
око 300 нових агената продаје у целој Србији.
„Граве осигурање је фирма која запошљава нове људе који пре
свега желе да раде на себи, да се промене, остало ће да науче.
Нудимо фиксну плату плус проценат, креативан је посао, тежимо да наши клијенти буду задовољни. Сајмови запошљавања су
нам обезбедили нове раднике у претходном периоду и морам да
нагласим да имамо јако добру сарадњу са Националном службом за запошљавање, све похвале нарочито за београдску и
зрењанинску филијалу НСЗ“, рекла нам је Катарина Перечевић,
тим лидер у продаји Граве осигурања.
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овом сајму изузетно добра понуда слободних радних места за
разне профиле и нивое образовања, а општина на чијем је челу
нуди и подстицајна средства за покретање сопственог бизниса,
као и едукацију неопходну за реализацију идеја и пројеката.
„Главни циљ наше општине је да смањимо незапосленост,
да отварамо нове комерцијалне зоне, доводимо нове инвеститоре. Ми смо сервис грађана и ту смо сваки дан за вас“, рекао
је Коларић.
Добросав Марић поздравио је присутне у име Националне службе за запошљавање и истакао да је тренутно најнижа
незапосленост на територији града Београда, када посматрамо период од последњих 25 година. Посебно је нагласио добру
сарадњу са Градском општином Чукарица, као и чињеницу да
после одржаних сајмова запошљавања више од трећине учесника добије посао у наредних 6 месеци.
Заједно са Градом Београдом ова филијала НСЗ определила
је око 27 милиона динара за програме запошљавања по Локалном акционом плану запошљавања. „Позивам послодавце на
сарадњу са Националном службом за запошљавање. Можемо
да им понудимо велику базу радне снаге, субвенције за новоотворена радна места и сваку другу врсте подршке. Ове године
смо организовали 5 сајмова запошљавања на територији Београда и очекујемо да ће само ова мера резултирати запошљавањем око осам хиљада људи. Позивам и незапослена лица да
се укључе у наше мере, обуке, преквалификације које за њих
организујемо, да се информишу код својих саветника за запошљавање и сигуран сам да ће врло ускоро незапосленост на
територији града Београда пасти испод 10%“, рекао је Марић.
Незапослени и тражиоци запослења су на сајму били у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, представе им се и предају своју радну биографију (CV). На штанду
Националне службе за запошљавање корисницима су пружене
информације о актуелним програмима и субвенцијама НСЗ за
подстицање запошљавања, као и о бесплатним обукама за стицање додатних знања и вештина, а незапосленима је пружана
и помоћ у писању радне биографије.
Ђ.С.
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Дан информатичара Србије

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈЕ ШАНСА ЗА РАЗВОЈ
Поводом Дана информатичара Србије одржана је свечана седница на којој су
изнети најновији подаци о употреби информационо-комуникационих технологија
у Србији у овој години, дате препоруке како да се у будућности искористе
потенцијали и додељене плакете успешним појединцима и организацијама
који су допринели развоју ИКТ у Србији

Д

ан информатичара Србије обележава се у знак сећања на 18. новембар 1960. године, када је промовисан први домаћи дигитални
рачунар ЦЕР 10, који је произведен у Институту „Михајло Пупин“. Наша земља
тада је била једна од шест у свету у којој
су постојала знања и интереси државе да
се произведе дигитални рачунар и тада
је то био врхунски научни и технолошки
подухват.
„Седамдесетих година прошлог века
наша земља је била међу 20 држава које
су имале највиши степен информатизације. Данас су наш највећи потенцијал
кадрови, креативни људи, али је у тој
области доминантна и производња софтвера, па је процена да ћемо до краја године да извеземо услуге у вредности од
милијарду и двеста милиона евра“, кажу
у Друштву информатичара Србије.
На скупу у ПКС сагледани су досадашњи резултати и проблеми у дигитализацији и представљено истраживање о
употреби информационо-комуникационих технологија у Србији у 2018. години.
Подаци показују да данас 72,9 одсто домаћинстава у нашој земљи има интернет
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прикључак, што је за 4 одсто више него
прошле године, 96,4 одсто младих од 16
до 24 године има налог на друштвеним
мрежама, 99,8 одсто предузећа користи
рачунар, а 88,6 одсто има веб-сајт.
У оквиру презентације „Агилније за
дигиталну Србију“, председник Друштва
за информатику Србије Никола Марковић
говорио је о успесима који су остварени
у последње две године, али и указао на
проблеме и предстојеће иницијативе.
„Када су добри примери у питању
већа је подршка Владе за примене информационо-комуникационих технологија и иновација, добра организација у
оквиру Канцеларије за ИТ и еУправу, изванредна примена технологија у преко
200 веома успешних компанија у Србији,
а предмет Информатика уведен је у школе. Када је реч о проблемима примећује
се заостајање у дигитализацији производних процеса, није усвојен Закон о
еклектронским комуникацијама, бележи
се стагнирање ИТ тржишта (ове године се
први пут после 10 година бележи раст од
скромних 5 одсто), а имамо и одлив кадрова“, објашњава Марковић.
Он додаје да је важно што се постојећи закони из ове области успешно
спроводе, попут Закона о информационој безбедности који је унапредио читав
амбијент, али и то што је седам основних
државних органа повезано тако да могу

електронским путем да размењују податке. „Друштво за информатику Србије
је надлежним органима поднело иницијативу за оснивање Министарства за
информационо друштво и иницијативу
за квалитетнији развој ИТ науке“, додаје
наш саговорник.
И ове године поводом Дана информатичара Србије традиционално су додељене плакете појединцима и организацијама за најзначајнија достигнућа у области
информационих технологија. Награде су
поред осталих добили и домаћа платформа „Плативоо“ за дистрибуцију структурираних електронских докумената,
која представља јединствено бесплатно
„електронско сандуче“ за рачуне, као и
Фондација „Петља“, која на интернет порталу развија и поставља свима доступне
и бесплатне материјале за учење програмирања у основним и средњим школама,
који су усклађени са званичном наставом.
„Ученици јако лепо реагују на програм,
а наставницима је то велика подршка у
настави“, каже Катарина Анђелковић, из
Фондације „Петља“.
На скупу је закључено да Србија напредује у примени информационо-комуникационих технологија и да спада у
средње развијене земље, као и да примене
ИКТ у привреди заостају у односу на могућности и потребе.
Јелена Бајевић
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Прича која инспирише

СПОРТ КАО ИЗАЗОВ И МОТИВАЦИЈА
„Ништа није немогуће. Сваког дана резултати су све бољи, померају се
границе за по који центиметар, доћи ћемо и до метра“, са оптимизмом прича
параатлетичар Србољуб Марковић из Горњег Милановца, државни првак
у бацању копља, који се нада и међународним одличјима
„Напоран рад донео је добре резултате. На отвореном првенству Србије у
атлетици за особе са инвалидитетом
одржаном у Крагујевцу, освојио сам
златну медаљу у бацању копља и сребро
у бацању кугле. Ова година је била изузетно успешна. Са отвореног првенства
у Хрватској вратио сам се са бронзом у
бацању копља”, са поносом каже овај успешни спортиста.
Марковић је од новембра 2007. године у инвалидским колицима, након
повреде кичме приликом пада са електричног стуба. Младић пун снаге и елана, у 31. години, није ни помислио да
тако нешто њему може да се догоди.
„Био сам пун снаге, емоција, жеље
за радом... онда се у тренутку пробудите и доктор вам каже да више не можете
да ходате. Не постоје речи које могу да
објасне како се у том тренутку осећате.
Најтеже је било након повреде, када се
вратите кући, друштву, где је све другачије и када морате да се прилагодите
на те нове услове живота. Али, можда је
то нека јача сила, да морате даље. Имам
супругу и дете, и они су градитељи тог
пута који сам морао да пређем“, сећа се
Србо најтежег периода у свом животу.
За овог успешног параатлетичара,
спорт је и избављење и мотивација, да
настави са друштвеним животом какав

Параатлетичари из
наше земље нижу успехе
годинама уназад и доказ
су шта значи храброст,
упорност и предан рад.
Тако су са Европског
првенства које је одржано
у Берлину, у августу
ове године, српски
параатлетичари донели
чак тринаест
медаља - три златне,
две сребрне и осам
бронзаних
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За Србољуба Марковића, успешног параатлетичара,
спорт је и избављење и мотивација, да настави
са друштвеним животом какав је имао пре несреће.
Поред свакодневног посла и породичних обавеза,
не одустаје од тренинга. „Мора много да се ради.
Напорно је, али стижу резултати који ме мотивишу
да наставим даље“, каже спортиста
је имао пре несреће. Поред посла у Електродистрибуцији и породичних обавеза,
не одустаје од тренинга.
„Мора много да се ради. Напорно је али
стижу и резултати. Треба доћи сваки дан
на тренинг, вежбати и по киши и по снегу
и кад је напољу био минус. Спремамо се и
идемо да радимо“, прича Србо и додаје да је
његов највећи успех што је и даље мотивисан да постиже добре резултате.
Марковић се од 2014. године бави
параатлетиком у дисциплинама бацање
кугле и копља. Од прошле године наступа као члан Атлетског спортског удружења за особе са инвалидитетом „Високи напон“ у Горњем Милановцу, чији је и
оснивач.
„Иако смо младо удружење, а ускоро
ћемо постати клуб, учествовали смо на
свим такмичењима у овој години. Имамо
шест чланова и два која тренутно нису

активна. Тренирамо свакодневно по сат
и по, а када се припремамо за такмичења и два пута дневно“, прича Србо.
Тренер АСУ „Високи напон“ Јован
Ђукић, каже да параатлетичари имају
невероватну вољу и енергију, која све око
њих тера да буду бољи.
„Код њих нема забушавања, дају 110
посто на тренингу, што није случај са
редовним спортистима. Задивљујуће је
који они напор улажу да би дошли на тренинг, одрадили вежбе и вратили се кући,
без иједног прескоченог тренинга“, прича
Јован, који је и селектор Параолимпијске
атлетске репрезентације Србије.
„Високи напон“ спрема са за Европско првенство у параатлетици, које ће
бити одржано за две године. По вољи и
енергији коју улажу на сваком тренингу,
очекују да ће стићи и до тих међународИзвор: ПЗС
них мегдана.

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

Предузетништво

ОД ИГРЕ ДО БИЗНИСА
Десет година се у малој радионици у селу надомак Шапца играо правећи
сир за своју душу по рецепту холандских произвођача, да би створио сада
већ надалеко чувени бренд „белградер”, сир врхунског квалитета који
хедонисти препознају као сир јаког карактера

С

ир „белградер“ настао је из игре, и то оне праве - страсне,
дугогодишње, кроз коју је Милан Стојиљковић заједно с
пријатељем скоро пуну деценију експериментисао трагајући за савршеним укусом сира. Тоне баченог млека
нису имале никаквог утицаја на то да ли ће овај сир угледати
светлост дана, јер у годинама игре није ни помишљао да би
ово могло бити његово професионално усмерење. Једноставно,
обожавао је да прави сир, а холандски сељаци били су његова дугогодишња инспирација. Све што би научио на њиховим
фармама покушавао је да усаврши у својој малој радионици
у Поцерском Метковићу, селу надомак Шапца. Потом би се
враћао у Холандију, радио свој посао у ИТ сектору, користећи
сваки слободан тренутак да трага за новим укусима.

Необичан пут
Професионални пут овог љубитеља доброг укуса почиње
давних деведесетих у Холандији. У њиховој војсци завршио је
обуку за професионалног рониоца и то је радио пуне четири
године на Северном мору, да би га даље пут одвео на Тенерифе,
где ради као инструктор роњења. А онда се сасвим случајно
заинтересовао за храну.
„Живео сам са Италијанима и уз њих заволео храну, а онда
сам по повратку у Холандију почео да се бавим истраживањем
квалитетних сирева који се праве на фармама. Пожелео сам
да научим да правим најквалитетнији сир. Уз помоћ пријатеља
сам опремио малу радионицу, купили смо опрему и годинама
смо у њој експериментисали. У међувремену сам учио занат од
тамошњих сељака и уопште нисам размишљао да бих се тиме
могао бавити. Тек пре две године почео сам професионално да
радим“, прича Милан.

Како се посао развијао?
„Као и сваки почетак, тако је и овај посао пролазио и још
увек пролази кроз тешке фазе, јер много тога немате и не знате. Све време морате да се трудите, да учите, а ја сам уз праве

потезе, добре колеге и мало среће успео да све то превазиђем.
Такође, добио сам помоћ преко „Eneca“ програма, средства за
лактофриз, односно велику расхладну посуду за чување млека.
У односу на обим улагања која су потребна за покретање бизниса та помоћ наизглед није велика, али кад сте на почетку као
што сам ја био, била је драгоцена“, објашњава наш саговорник.

Колико је ризично бавити се
производњом висококвалитетног сира?
„Ја се нисам двоумио, једноставно сам имао идеју да направим укусан полутврди сир и створим бренд који ће бити
атрактиван. Циљ ми је био и да овај мали бизнис постане потенцијално велики посао. Ако почињете мали бизнис морате
имати на уму да имате велику конкуренцију, а то значи да се
морате трудити да будете бољи од свих, да понудите нешто аутентично и квалитетно, и то на начин да вас тржиште, односно
купци, примете и запамте у маси производа који се нуде свуда
око нас“, прича Милан.

Шта је карактеристика вашег производа?
За разлику од индустријских сирева, мајсторски сиреви
праве се од свежег и необраног млека на један мануфактурни
начин, што значи да је добар мајстор, а не машина, најважнији
фактор за добар сир. Такође је важно знати да „белградер“ више
месеци лежи у подрумима пре него дође на трпезу. Квалитетни састојци, добри мајстори, специфичан процес производње и
много неге и бриге чине овај сир тако специфичним.
„Наши купци су заљубљеници у добру храну и добар живот. ‚Белградер‘ је већ препознат на тржишту Београда и Новог
Сада, што је веома добро, имајући у виду да је наша производња релативно мала“, каже Милан.
Он поручује младима, уколико имају добру идеју, да се опробају у бизнису и да не одустају. „Само је важно препознати
предузетника у себи и имати јасну визију шта хоћеш да створиш“, закључује творац овог аутентичног сира.
Извор: Нови магазин
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Кикинда

ОБУКЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА
У Севернобанатском округу, који је у надлежности Филијале Кикинда НСЗ, у току је реализација четири обуке за
тржиште рада, у које је укључено укупно 30 лица. Обуке
се реализују у Кикинди и општинама Сента и Нови Кнежевац.
У Кикинди, у оквиру заштитне радионице „Лира“ д.о.о.,
изводи се теоријско-практична настава за 15 лица, која
ће након завршетка обуке стећи сертификат за кројење и
шивење. С обзиром на развој текстилне индустрије у Кикинди, као и најаве отварања нових радних погона, очекивања су да ће након стечених знања и вештина, полазнице
ове обуке бити конкурентније на тржишту рада.
У општини Сента је током октобра започета реализација
обука за оператере на ЦНЦ машинама, за укупно 10 незапослених - пет полазника је из Сенте, а пет из Чоке. Обука
се изводи у ДОО „Silos Tech“, који ће након успешне реализације и савладана 184 часа наставе, полазницима омогућити
полагање завршног испита и стицање сертификата.
Занатско-образовни центар „Аџија“ из Новог Сада, а у
сарадњи са послодавцем СЗТР „Жана“ из Новог Кнежевца и Националном службом за запошљавање, реализује обуку за 5 лица, у циљу стицања нових знања и вештина у руковању
виљушкаром. Стандардизованом обуком за виљушкаристу, у трајању од 120 часова, незапослена лица ће стећи адекватан сертификат, а самим тим и задовољити захтеве послодаваца из округа, који су исказали интересовање управо за запошљавање лица
Весна Данић
која имају поменута знања и вештине.

Пријепоље

ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У Филијали Пријепоље НСЗ организована је свечана додела
уговора незапосленим лицима којима је одобрена субвенција за
самозапошљавање по Локалном акционом плану запошљавања
и уз суфинансирање са Општином Пријепоље за 2018. годину.
Уговоре су уручили директорка пријепољске филијале Ана Пејовић и заменик председника Општине Пријепоље Станко Кијановић.
Ана Пејовић је том приликом изразила задовољство што је
НСЗ у сарадњи са Општином Пријепоље омогућила да кроз финансијску подршку 33 незапослена лица по програмима самозапошљавања започну сопствени бизнис и пожелела им пуно успеха у раду, са надом да ће се у блиској будућности обраћати НСЗ
за финансирање субвенционисаног новог запошљавања у својим
фирмама.

„КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА“
У ПОСЕТИ ЗАВИНОГРАЂУ
Мобилни тим Филијале Пријепоље НСЗ у склопу пилот пројекта „Каравани запошљавања“, који се реализује уз подршку ЕУ,
посетио је Завинограђе. У просторијама истуреног одељења
ОШ „Светозар Марковић“ из Бродарева, мобилни тим је упознао
заинтересована лица са циљевима „Каравана запошљавања“, а
то су пре свега могућности пријављивања на евиденцију незапослених, као и пружање свих неопходних информација о мерама финансијске и нефинансијске подршке при запошљавању,
посебно лицима из категорија теже запошљивих. Упознати су
и са правима из осигурања за случај незапослености и осталим услугама које пружа НСЗ. Сви посетиоци су истакли значај
оваквог вида комуникације НСЗ са становницима из руралних
делова општине.
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Кијановић се захвалио Филијали Пријепоље НСЗ на дугогодишњој сарадњи у реализацији мера активне политике запошљавања и истакао да ће и убудуће ова општина уз подршку
НСЗ издвајати значајна средства за подстицање запошљавања
и на тај начин спречавати одлив младих стручних кадрова и побољшати животни стандард у општини Пријепоље.
Корисници субвенција су се захвалили НСЗ на одобреним
средствима. Доделом средстава пружена им је шанса да реализују своју предузетничку идеју у различитим делатностима,
међу којима су: агенцијске услуге, грађевинарство (молерско-фасадерске услуге), услужне делатности (лимарски радови, ауто-механичарске радионице, фризерско-козметичарске услуге),
текстилство, производња хлеба и пецива, производња намештаја,
машинска обрада метала,...
Александар Стикић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК У КРАГУЈЕВЦУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА
ЛОКАЛНИХ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална служба за запошљавање, уз подршку програма „Знањем до посла“, који спроводе Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и ИП
Нирас на локалном тржишту рада, а подржава швајцарска влада, организовали су у Крагујевцу регионални сатанак са представницима локалних савета за запошљавање.
Циљ састанка са представницима локалних самоуправа је истицање значаја израде локалних акционих планова запошљавања, као важног инструмента за унапређење стања на локалном тржишту рада.
Кључне промене нормативног оквира у области запошљавања представио је в.д. помоћника министра Министарства за рад
Милош Јанковић. Посебно се осврнуо на донете препоруке, како би се заједничке активности на решавању уочених проблема на
тржишту рада што ефикасније спроводиле.
Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, представио је активности које се тренутно спроводе и
остварене резултате у реализацији мера активне политике запошљавања. Посебно се осврнуо на реализацију ллокалних планова запошљавања и све интензивнију сарадњу са локалним самоуправама. Велики број локалних самоуправа у Србији током
последњих година издваја значајна средства у циљу реализије програма и мера које доприносе решавању проблема незапослености на локалном тржишту рада.
Искуства локалних савета за запошљавање у припреми и реализацији ЛАПЗ представиле су четири општине: Ужице, Лајковац,
Бор и Чачак. Све четири општине имају позитивно искуство у суфинансирању програма и мера и посебно им је значајно што имају
могућност да конципирају мере које су у складу са потребама локалног тржишта. Велику помоћ пружа им Национална служба за запошљавање, која је уз подршку Министарства за рад и иницирала сарадњу. Све локалне самоуправе због препознатог значаја израде
локалних акционих планова запошљавања и заједничког финансирања програма и мера, покушавају из године у годину да издвоје
све већа средства. Многе општине се одлучују и за самостално финансирање одређених мера уз техничку подршку НСЗ.
За све учеснике састанка посебно је било значајно упућивање предлога за унапређење Националног и локалног акционог
плана запошљавања, а давани су предлози и сугестије и за унапређење и редефинисање одређених програма и мера.
Представник ГИЗ-а Ирма Лутовац најавила је и представила активности пројекта „Подстицање запошљавања младих“ у 2019. години.
Идеја је да се овакви састанци организују и у другим градовима и општинама, како би заједничка различита искуства допринела што бољој и ефикаснијој сарадњи локалних самоуправа и НСЗ у решавању проблема незапослености.
Јелена Зорнић

Прокупље

ОБУКА ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ
Основно знање и комуникација са старим особама, пружање помоћи при одржавању личне хигијене, помоћ при исхрани, набавци намирница, узимању лекова,
одржавању доброг и стабилног стања особе о којој се брину, само су неке од вештина
које ће до средине децембра, до када је предвиђено да траје обука, стећи 10 жена са
евиденције прокупачке филијале Националне службе за запошљавање.
Оне су део пројекта који подразумева обуку за посао герентодомаћице, који уз
помоћ НСЗ реализује Дом за негу и смештај старих лица у Прокупљу.
Обука за геронтодомаћице из Прокупља и Куршумлије, како каже в.д. директора
Дома старих Небојша Вукадиновић, подразумева теоријски и практични део и спроводи се у покупачком Дому за негу и смештај старих лица.
„Обуку похађа 10 полазница, од тога пет жена из Прокупља и пет из Куршумлије.
Сврха обуке је оспособљавање кандидата за занимање геронтодомаћице у склопу
неге старих и изнемоглих особа у домаћинствима, што подразумева самосталан рад и
обављање послова у области неговатељства“, каже Вукадиновић.
Он истиче да је добро што ову обуку похађају и жене из Куршумлије, јер ће оне бити
оспособљене за пружање различитих видова помоћи угроженим и старим особама, посебно у брдско-планинским пределима у овој топличкој општини. Извор: Јужне вести

Незапослени се обучавају за традиционалне занате

ОБУКОМ ДО ПОСЛА
Обука за израду рукотворина почела је и у Суботици. Незапослена лица уче једну од три технике - ручно ткање, вез и златовез и
нецовање чипке, а сви који успешно положе завршни испит, добиће сертификат.
Обука за ткање Светлани Дамјановић наишла је у прави час, јер је након 35 година рада са странкама тражила промену. Ткање учи
и Валерија Киш, која је радила 20 година као неговатељица, што јој је, како каже, било веома напорно у последње време. Овај занат јој се
веома допада, међутим, напомиње да им је потребна помоћ око куповине разбоја, како би могле и да зарађују када стекну сертификат.
Јасна Кујунџић, која је већ шест година незапослена, обучава се за нецовање чипке. И сама признаје да се изненадила када су је
позвали из Националне службе, али је радо прихватила, иако никад раније није била вична у изради ручних радова.
„Обуке у техникама ручног ткања, веза и златовеза и израде чипке у Суботици се спроводе први пут, а имају за циљ да оспособе незапослена лица за рад у једној од три традиционалне технике“, објашњава Нела Пејчић из „Етно мреже“, која је уједно и едукатор за ткање.
Обука траје 19 радних дана, а у Суботици је похађа 17 полазника. Обуке у традиционалним техникама спроводе се у девет градова широм Србије у организацији „Етно мреже“ и Националне службе за запошљавање.
Извор: tvsubotica.com
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

