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РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА
ЗАПОШЉАВАЊА
„Послови“ се у овом броју, као главном темом, баве увођењем дигиталног
система у српско здравство, за шта је повод навршених годину дана од почетка
издавања електронског рецепта. ИТ технологије постале су део готово сваке
сфере у друштву, због чега развој савремених технологија у здравству представља озбиљан изазов.
Напредак дигитализације у здравству у нашој земљи била је и главна
тема стручне конференције „Будућност је сада“. Учесници су говорили о примени интегрисаног здравственог информационог система у Србији и коришћењу
личних података, а презентовани су и модели електронских заказивања прегледа и електронских рецепата, који се успешно примењују у Европској унији.
Поводом обележавања десет година успешне реализације пројекта Европска мрежа предузетништва (ЕЕН), у Београду су додељене награде компанијама које су на најбољи начин искористиле услуге ове мреже и потписале
пословне уговоре са фирмама из иностранства.
Ове недеље на реду је представљање наше филијале у Лесковцу. Упознаћемо вас са стањем и кретањима на лесковачком тржишту рада, смањењем незапослености, актуелним програмима и обукама, сарадњом са локалним самоуправама, доласком нових инвеститора и најавама нових запошљавања.
Захваљујући субвенцији за самозапошљавање, шеснаесторо Лесковчана је за
реализацију својих бизнис идеја потписало уговоре о субвенционисању, које је
финансијски подржао Град Лесковац уз техничку помоћ лесковачке филијале
НСЗ. Појединачне субвенције износе 200.000 динара и дају се за набавку опреме
и средстава за рад.
Из Ниша нам стижу вести о потписивању Споразума о сарадњи између
аустријског Berufsurderungs Instituta Burgenland и Calidus образовања, Привредне коморе Србије и Националне службе за запошљавање, на пројекту чији
је циљ подизање стручности радника запослених у ауто-индустрији, али и
људи који ће потенцијално бити запослени у ауто-индустрији.
Колеге из Чачка извештавају да су у току регионални састанци који би,
кроз размену искустава и изношење нових предлога, требало да доведу до
унапређења локалне политике запошљавања, као и стања на локалним тржиштима рада. Састанке организују Министарство за рад и НСЗ, а уз подршку
програма „Знањем до посла“, који на локалном нивоу реализују Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и ИП
Нарис, уз подршку швајцарске владе.
Локална самоуправа Темерина прошле седмице је организовала радни
састанак привредника и пољопривредника са представницима покрајинских
институција, Града Новог Сада и НСЗ, на тему стања привреде у општини и
могућности сарадње привредника и пољопривредника са покрајинским и локалним институцијама.
У циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града Краљева, подстицајна средства је добило 15 жена, које планирају да остану на својим
имањима, да се баве пољопривредом и ту подижу своју децу.
Дугогодишња успешна сарадња ужичке филијале НСЗ и Предшколске
установе „Ужице“, ове године је резултирала реализацијом 5 програма јавних
радова, преко којих је ангажовано 15 незапослених лица.
У све четири општине Западнобачког округа у децембру ће бити организоване бесплатне основне информатичке обуке у које ће се укључити особе
са инвалидитетом. У обуке у Сомбору, Апатину и Кули биће укључено по 5, а у
Оџацима 7 полазника.
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Филијала Лесковац Националне службе за запошљавање

Ф

ДОЛАЗАК ИНВЕСТИТОРА
ИЗАЗОВ ЗА ФИЛИЈАЛУ

илијалa Лесковац обухвата Јабланички округ са општинама Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава,
a град Лесковац представља административни центар округа.
„Према статистичким подацима за октобар 2018. године,
евидентирано је 28.293 незапослених. У последње четири године број незапослених смањен је за 6.589 лица, највише на територији Лесковца, а на константно смањење броја незапослених
највише утиче долазак инвеститора и проширење капацитета
послодаваца који већ послују у овом крају“, истиче Марија Стевановић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању
и планирање каријере.
Она додаје да је у изградњи и фабрика која ће наредне
године запослити око 2.000 људи, a најављује се долазак још
једног инвеститора и запошљавање још 2.000 радника. „Све је
већи број слободних послова, а током ове године директним посредовањем запослено је 738 људи“, истиче наша саговорница,
додајући да је специфичност тог краја и пољопривредна производња, што ствара могућност додатног ангажовања сезонских
радника на привременим и повременим пословима.

Програми запошљавања
И ове године било је велико интересовање незапослених
за субвенције за самозапошљавање, а обуку „Пут до успешног
предузетника“ прошло је 383 незапослених. „Уз нашу финансијску подршку у предузетничке воде ушло је 147 незапослених, а захваљујући средствима пројекта ИПА 2013 још 47 је
почело да се бави приватним бизнисом“, каже Марија.
По програму субвенције за запошљавање теже запошљивих категорија на новоотвореним радним местима запослена
су 143 лица, углавном из категорије дугорочно незапослених,
док су по истом програму из средстава ИПА 2013 запослена
још 92 незапослена из категорија вишкова запослених и дугорочно незапослених. Она додаје да је скоро 60 милиона динара
издвојено за реализацију стручне праксе, у коју је укључено
360 незапослених, док је 9 милиона уложено у запошљавање
40 људи кроз програм стицања практичних знања.

Сајмови запошљавања
У Лесковцу су ове године одржана два сајма запошљавања,
на којима је 38 послодаваца понудило 475 слободних радних
места. До краја октобра захваљујући сајмовима запослило се
366 лица.

„У последње две године на сајмовима промотивно учествују немачка организација ГИЗ и Техничка школа ‚Раде Металац‘ из Лесковца, информишући незапослене о програмима
преквалификација и пројектима за младе“, каже Марија.

Рад са особама са инвалидитетом
Филијала Лесковац посебну пажњу посвећује незапосленим
особама са инвалидитетом и сарадњи са удружењима ОСИ.
„На евиденцији је пријављена 641 особа са инвалидитетом,
а њих смо у овој години укључивали у све мере и програме. Из
праксе видимо да је већина мотивисана и активна у тражењу посла“, истиче Марија Стевановић. Кроз мере и програме НСЗ прошле
су 132 особе са инвалидитетом, а укупно је запослено 212.

Сарадња са локалним самоуправама
У овој години потписана су 4 споразума o суфинансирању
програма и мера активне политике запошљавања и 2 споразума о техничкој сарадњи. Све локалне самоуправе су се определиле за реализацију јавних радова, док је Бојник реализовао
субвенције послодавцима за запошљавање теже запошљивих
категорија незапослених и за самозапошљавање. Издвојено је
око 18 милиона динара, чиме су створени услови за запошљавање 147 лица.
„Кроз техничку подршку Град Лесковац је издвојио 18 милиона динара за реализацију јавних радова, самозапошљавање
и стручну праксу. До краја октобра 47 лица добило је уговоре за
јавне радове и самозапошљавање, а у наредних неколико месеци очекује се и реализација стручне праксе. Специфичност
у спровођењу програма стручне праксе је што Град Лесковац
финансира ову меру за лица са високом стручном спремом и
просечном оценом преко 9 на студијама“, објашњава Марија.

Планови
„До краја године у плану је анкетирање послодаваца ради
израде прогнозе тржишта рада за наредну годину и потпуна
реализација активности по Споразуму о учинку. Настављамо да радимо и на унапређењу квалитета наших услуга“, закључује наша саговорница.
М.С, Ј.Б.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Увођење дигиталног система у здравство

О

БУДУЋНОСТ ЈЕ САДА

вих дана обележено је годину дана
од почетка издавања електронског рецепта, захваљујући чему
је за 20 до 60 одсто смањен број
пацијената који долазе код лекара.
Напредак дигитализације у здравству у Србији била је и главна тема стручне конференције „Будућност је сада“.
Учесници су говорили о примени интегрисаног здравственог информационог
система у нашој земљи и коришћењу
личних података, а презентовани су и
модели електронских заказивања прегледа и електронских рецепата који се
успешно примењују у Европској унији.
ИТ технологије постале су део готово
сваке области у друштву, па је тако развој савремених технологија у здравству
важан изазов, а грађани од потпуне примене дигитализације у здравству имају
много бенефита, попут смањивања листа чекања или преласка на електронске
књижице и картоне уместо папирних,
али и очувања високог квалитета здравствених услуга. Примена софтверских
решења у здравству помаже и пацијентима и запосленима, јер омогућава да
се лакше прате квалитет, безбедност и
ефикасност медицинских услуга, а употребом савремених технологија добијени подаци се могу анализирати, а затим
упоредити и ускладити са праксом других европских земаља.
У Србији је примена електронских
рецепата уведена средином ове године, а
захваљујући тој новини број посета лекарима опште медицине смањен је за 20 до
40 одсто. У другој фази примене планирано је потпуно повлачење папирних рецепата из употребе. Подаци говоре да се
у Србији годишње изда око 60 милиона
рецепата, што је досад захтевало и трошкове за штампане обрасце, а пројекција је
да ће се укидањем папирног рецепта на

Хронични болесници
више не морају 12 пута
годишње да одлазе код
лекара, већ само два
пута, јер им услуга
еРецепт омогућава да
током шест месеци
подижу прописану
терапију у било којој
апотеци у Србији
4
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Установа у Србији која најдуже примењује и има
најбољи систем у дигитализацији је Институт за
онкологију и радиологију Србије, који је коришћење
информатичког система и прикупљање података
започео још давне 1984. године
годишњем нивоу уштедети око два милиона евра.
На конференцији „Будућност је сада“
истакнуто је да је дигитализација здравственог система у Србији много напредовала у односу на прошлу годину, али и да
је то континуиран процес у којем треба
да учествују Министарство здравља, Лекарска комора, произвођачи лекова, као
и удружења пацијената, како би се кроз
дијалог пронашли прави модели и решиле све недоумице.
„На једном таквом систему важно
је континуирано радити и требало би да
свако преузме свој део посла, од Министарства, представника Фонда за здравствено осигурање, па до здравствених установа. Такође, сви актери морају да дају
максималан допринос, како бисмо на
крају сви били задовољни и да би се дигиализација у Србији приближила нивоу
других европских земаља. Свесни смо
да је то дуготрајан процес, али уколико

свако од нас буде радио свој део посла,
резултати неће изостати“, истакао је Ференц Вицко, државни секретар у Министарству здравља.
На конференцији су представљени модели дигитализације здравствених система у другим земљама, попут
Финске и Хрватске. „Електронске услуге
су веома важне за становништво, јер је
на овај начин остварена могућност да
константно пратите стање вашег здравственог картона. Услуге су осигуране на
потпуно нов начин, а пословни процеси
унапређени. У Финској је овај модел активан од 2007. године, а процес увођења
дигитализације трајао је неких пет година. Тим системом обухваћена су три
главна процеса: еРецепт, eAccess - специјализовани сајт намењен грађанима, и
еАрхиве - национални архив здравствених података“, објаснио је доц. др Маринко Раде, директор Клинике за ортопедију
и рехабилитацију из Ровиња.

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

ОБЕЛЕЖЕНО ГОДИНУ ДАНА ОД ПОЧЕТКА ИЗДАВАЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕЦЕПТА
Захваљујући услузи еРецепт, у протеклих годину у систему је забележено 63,3 милиона преписаних електронских рецепата и за
20 до 60 одсто је смањен број пацијената који долазе код лекара. Услуга је до сада уведена у 158 домова здравља, три установе за
здравствену заштиту студената, 15 завода за здравствену заштиту радника Железнице Србије, као и 36 установа социјалне заштите.
Хронични болесници више не морају 12 пута годишње да одлазе код лекара, већ само два пута, јер им услуга еРецепт омогућава
да током шест месеци подижу прописану терапију у било којој апотеци у Србији. Додатне олакшице имају и лекари који сада могу да
имају увид у систем и провере да ли пацијент који има хроничну болест редовно узима прописану терапију, а имају и више времена да
се посвете другим акутним пацијентима и систематским прегледима.
Министар здравља Златибор Лончар је истакао да је намера Министарства да до краја године избаци све папирне рецепте, осим у
ситуацијама када лекар иде у кућну посету, где нема могућност да уђе у систем.
Директор владине Канцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић рекао је да је услуга еРецепт одличан пример како је здравство
стављено у службу грађана и представља једну од услуга која је најзаступљенија у оквиру нових електронских услуга Владе Републике Србије, јер је користи преко 2,5 милиона грађана.
Извор: Канцеларија за информационе технологије и еУправу

У Србији је примена
електронских рецепата
уведена средином ове
године, а захваљујући
тој новини број посета
лекарима опште
медицине смањен је
за 20 до 40 одсто
Установа у Србији која најдуже примењује и има најбољи систем у дигитализацији је Институт за онкологију и
радиологију Србије, који је коришћење
информатичког система и прикупљање
података започео још давне 1984. године.
На Институту су већ тада увели систем
за евиденцију и праћење пацијената који
чекају пријем у болницу, затим систем
за праћење потрошње лекова, евидентирање хемиотерапијских истраживања,
као и програм праћења болничких инфекција.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Институт за онкологију и радиологију од 1994. године има свој Дата центар
који нон-стоп ради на дигитализацији у
свим сегментима здравственог ситема
унутар саме установе. Центар је олакшао
и убрзао примену свих промена и новина које се уводе у институције, а такође
омогућава да се искуства једне уста-

нове лако пренесу и спроведу у неком
другом здравственом центру“, истакла
је начелница Дата центра Института за
онкологију и радиологију Србије Зорана
Бизетић.
На конференцији је објашњено да
ће се применом електронског рецепта постићи централизација информација о издавању лекова на рецепт, као
и праћење њиховог коришћења, и то са
више аспеката, попут коришћења лекова
према полу, одређеним групацијама или
географском положају, односно према
томе ко и где највише користи одређене
лекове. Такође је речено да је електронски рецепт доступан пацијентима, лекарима, апотекарима, а злоупотребе попут
препродаје су онемогућене.
На крају конференције посвећене
дигитализацији у здравственом систему закључено је да је наша земља на
добром путу када је реч о увођењу дигиталног система у тој области, али и да је
то озиљан, дуг процес који захтева континуитет у раду, време и стрпљење како
би сви аспекти, а ту се пре свега мисли
на еКартон, еРепцепт и електронско заказивање, функционисали како треба.
Организатори су најавили за следећу
годину нови догађај из ове области, када
ће се чути и представити нова искуства и
напредак Србије у дигитализацији.
Јелена Бајевић
Извор: Lead Communications
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Развој обука и стручног усавршавања за аутомобилски сектор у Србији

СПОРАЗУМОМ ДО БОЉЕ КВАЛИФИКОВАНОСТИ
У Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа потписан је
Споразум о сарадњи између Berufsurderungs Instituta
Burgenland и Calidus образовања, Привредне коморе
Србије и Националне службе за запошљавање. Циљ
пројекта који се реализује у организацији Привредне
коморе Србије је развој обука и стручног усавршавања за аутомобилски сектор у Србији.
Споразум је у име Berufsurderungs Instituta Burgenland
и Calidus образовања потписао Jirgen Grandits.
„Овај пројекат је резултат сарадње Привредне коморе Аустрије и Привредне коморе Србије. Наш циљ
је да подигнемо ниво стручности код лица која су
запослена у ауто-индустрији, као и код лица која ће
потенцијално бити запослена у ауто-индустрији“, истакао је овом приликом Grandits.
У име Националне службе за запошљавање споразум
је потписао директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић.
„Привредна комора је један од наших најважнијих
партнера, јер окупља све привреднике, а нама је јако
битно да чујемо шта је то што је привреди потребно
од људских ресурса, како бисмо могли да изађемо у
сусрет тренутним захтевима и како бисмо планирали будуће програме и мере, као и остале активности“, истакао је Матић.
На основу потписаног Споразума о сарадњи, улога Националне службе за запошљавање ће се огледати у дефинисању критеријума према којима ће се вршити одабир полазника, уз учешће у процесу селекције и пружање помоћи при обезбеђивању кандидата.
Споразум ће омогућити лакшу реализацију пројекта Аустријске развојне агенције - АДА „Техничка академија за аутомобилски кластер у Србији“, који се реализује у сарадњи са Привредном комором Србије.
„Овај пројекат је одговор на потребе послодаваца и тржишта рада. Све је већи број послодаваца из области ауто-индустрије
који су присутни у региону, тако да је потребно обезбедити квалитетне нове кадрове са једне стране, а уједно омогућити и
усавршавање већ постојећег кадра, са друге стране“, истакао је директор Регионалне провредне коморе Нишавског, Пиротског и
Топличког управног округа Александар Милићевић.
Тренутно је у току обука за 20 инструктора, а од фебруара идуће године очекује се почетак обуке и за остале полазнике. Предвиђено
је да у првом кругу обуку прође 200 полазника, 100 незапослених и 100 запослених, у циљу усавршавања већ постојећих знања.
Овом свечаном догађају присуствовали су и градоначелник Ниша Дарко Булатовић, продекан за сарадњу са привредом
Машинског факултета у Нишу др Предраг Јанковић, продекан за науку Електронског факултета проф. др Небојша Дончов, као и
представници Привредне коморе Аустрије, Приредне коморе Србије и филијала Ниш и Прокупље Националне службе за запошљавање.
Владан Крстић

ЈЕСЕЊИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ВАЉЕВУ
У хотелу „Гранд“ у Ваљеву 23. новембра одржан је Јесењи
сајам запошљавања, на коме je 38 послодаваца понудило посао
за 175 радника, за тренутне кадровске потребе и пројектоване
потребе у наредних 6 месеци. На слободна радна места конкурисало је 238 незапослених Ваљеваца.
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На сајму су учешће узеле компаније различитих делатности: производне компаније, грађевински сектор, трговинске радње, угоститељске фирме, осигуравајуће куће, цивилни
сектор. Своје кадровске потребе исказали су: Босис, Кеј, Греда,
Мастер електро, Еуро 2001, Урбан Техникс, Симил, Турна Пластик и друге компаније.
Тражени су радници у производњи, продавци, саветници
у осигурању, комерцијалисти, радници у туризму и угоститељству, возачи, лични пратиоци, столари, електричари, фризери, радници грађевинске струке, радници графичке струке,
радници машинске струке, инжењери грађевине, електроинжењери, инжењери архитектуре, шивачи, административни
радници и други.
Том приликом новинарима су се обратили градоначелник
Ваљева др Слободан Гвозденовић и директор Филијале Ваљево
НСЗ Михаило Милутиновић.
Сви послодавци информисани су о мерама активне политике запошљавања, односно о могућностима доделе финансијских средстава и коришћења финансијских олакшица при
запошљавању. Свој допринос одличној организацији сајма
дали су и волонтери из Клуба за тражење посла.
Тренутно се на евиденцији незапослених на територији
Филијале Ваљево налази 9.416 незапослених, а на подручју
Рада Севић
града Ваљева 5.197.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Чачак

УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
У току су регионални састанци које организују Министарство 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 IP
Nаris на локалном нивоу, а подржава швајцарска влада. Циљ
ових састанака је, између осталог, унапређење стања на локалном тржишту рада кроз размену искустава и изношење
нових предлога.
На недавно одржаном регионалном састанку у Крагујевцу, поред локалних савета за запошљавање Ужица, Лајковца, Бора, и Чачак је имао веома запажену презентацију.
Мирјана Ђоковић, помоћница градоначелника Чачка, изнела
је и образложила све битне податке који се односе на учешће
Града у спровођењу активне политике запошљавања.
„Чачак велику пажњу посвећује смањењу незапослености. У 2006. години је први пут издвојио 6,9 милиона динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања, а у 2018. години та средства су знатно већа - 40 милиона динара.
Чињеница је и да Чачак има око 33.900 запослених у 1.871 привредном друштву и 4.805 предузетничких радњи. Подаци НСЗ
говоре да је у Чачку још увек око 7.300 активних тражилаца запослења, од тог броја око 4.300 жена. Дакле, обавеза и одговорност
наше локалне самоуправе је да и даље унапређујемо локални план запошљавања и да, уз значајна финансијска средства, помогнемо у стварању повољнијег привредног амбијента за развој предузетништва и запошљавање нових радника“, наводи помоћница
градоначелника.
„Локални савет за запошљавање града Чачка добро разуме националну политику, а једнако добро познајемо капацитете
локалног тржишта. Савет чине кључни локални актери, ту су представници Форума привредника са своја четири удружења,
представници Филијале Чачак НСЗ, Канцеларије за младе и синдиката. Њихова знања, активности и експертизе од велике су
користи за израду локалних планова за запошљавање“, истиче Мирјана Ђоковић.
Говорећи о ефектима мера активне политике запошљавања на локалном нивоу у протеклом периоду, помоћница градоначелника нагласила је да се путем интерне евалуације и обиласком корисника средстава долази до сазнања да ли је потребно
неку меру кориговати или је и даље пласирати у постојећој форми. У 2016. години најефикаснија мера Локалног акционог плана
запошљавања града Чачка била је субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним
местима, у 2017. години сви планови реализовани су у потпуности, па је све то утицало на одлуку да се за исти програм у 2018.
години издвоји чак 14 милиона динара.
„У 2018. години смо уз техничку подршку Филијале Чачак НСЗ реализовали програм стручне праксе у вредности од 7 милиона динара, као и пројекте јавних радова у вредности од 7 милиона динара. Нереализована средства од 3 милиона динара,
која су првобитно опредељена за реализацију обука на захтев послодавца, уз додатних 2,4 милиона, преусмерићемо на програм
стручне праксе објављивањем још једног јавног позива послодавцима, због великог интересовања потенцијалних корисника овог
програма. Када говоримо о субвенцији за самозапошљавање, ове године смо уз 9 милиона динара из градског буџета, одлуком
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања добили додатна средства за спровођење ове мере у износу од
7,4 милиона динара. У плану је да следеће године, због заиста великог интересовања послодаваца и младих незапослених суграђана, програм стручне праксе реализујемо суфинансирањем, односно, уз додатна средства из буџета државе“, каже Мирјана
Ђоковић и додаје да је од великог значаја развијање сарадње са свим партнерима који дају свој допринос процесу запошљавања,
успостављањем адекватног пословног амбијента, прилагођавањем локалних услуга и интеграцијом политике запошљавања у
све политике развоја на локалном нивоу.
Прави пример је спровођење и других пројеката, као што је Стартап центар Научно-технолошког парка у Чачку, који ће са
одобреним средствима Владе РС, у износу од 46 милиона динара, бити јединствен простор за иновације и предузетништво младих, првенствено у ИТ сектору.
Ана Дојчиловић

ОСНОВНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ ЗА ОСИ У СОМБОРУ
У првој половини децембра 22 особе са инвалидитетом, са подручја Западнобачког округа, укључиће се у основну информатичку обуку ECDL.
У све четири општине Западнобачког округа у децембру ће бити организоване бесплатне основне информатичке обуке у које ће се укључити особе са инвалидитетом. У обуку у Сомбору, Апатину и Кули биће укључено по 5, а у Оџацима 7 полазника. Планирано је да едукација траје 90 часова, а сам програм
реализоваће се кроз четири модула: Увод у рачунарство, Word, Excel и Интернет.
На крају обуке полазници полажу завршни испит и добијају међународно признат сертификат.
ECDL је међународни стандард који се односи на познавање основних знања
из области рачунарства и информатике. Ово је уједно и својеврсна лична карта
сваког тражиоца запослења или запосленог, на основу које се може видети колико зна да ради на рачунару и у којим областима. У буквалном преводу, ECDL
(European Computer Driving Licence), значи „европска компјутерска возачка дозвола“. Ове обуке допуњују образовање и помажу у добијању запослења.
Гордана Предојевић

Бесплатна публикација о запошљавању
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На јавним радовима у ПУ „Ужице“ ангажовано 15 особа

НАША РАДОСТ - ДЕЧИЈИ ОСМЕХ
Дугогодишња успешна сарадња ужичке филијале НСЗ и
Предшколске установе „Ужице“, ове године је резултирала и
реализацијом 5 програма јавних радова, преко којих је ангажовано 15 лица са евиденције незапослених.
Ангажовање лица на 4 пројекта из области одржавања и заштите животне средине знатно је допринело одржавању, озелењавању
и уређењу дворишта свих вртића у оквиру Предшколске установе
„Ужице“, што је обезбедило боље услове за боравак деце.
Јавни рад „Наша радост - дечији осмех“ из области социјално-хуманитарних делатности, уз ангажовање стручних особа,
васпитача и медицинске сестре, омогућио је рад са нискоадаптираном децом и децом са асоцијативним понашањем, а све са
циљем да се кроз осмех и игру пружи емоционална стабилност
и обогате сазнања деце о себи и другима.
У овај јавни рад укључена је Бојана Караић, дипломирани
васпитач, која је након шест година на евиденцији НСЗ добила
прилику да ради у струци. Ангажована је на пословима васпитача у млађој групи деце до 3 године и веома је посвећена.
„Захвална сам што сам имала прилику да преко програма јавног рада уђем у ову установу и што за 4 месеца, колико
пројекат траје, имам прилику да стекнем искуство у струци
и праксу у раду са децом. Тако сам заправо и схватила овај
пројекат, као прилику за младе људе да искажу своје способности и да уз постојање потребе у наредном периоду можда и
наставе да раде“, каже Бојана.
Сарадњом са НСЗ, посебно у делу реализације програма
јавних радова, задовољна је и заменица директорке Предшколске установе „Ужице“ Зорица Тодоровић: „Све особе ангажоване преко овог програма заиста су од помоћи у нашој установи,
раде у општој добробити на локалном нивоу на пољу бриге,
заштите и неге деце у нашем граду. Генерално, свако искуство
које смо изградили са НСЗ кроз ове програме, а и са особама
које су преко њих ангажоване, крајње је позитивно, са ефектима који су евидентни у пракси“.

Јавни радови су намењени очувању и унапређењу радних способности незапослених, као и остваривању одређених
друштвених интереса. У ужичкој филијали НСЗ у 2018. години
у програме јавних радова укључена су 152 лица са евиденције
незапослених, од тога 72 особе са инвалидитетом. Поред овог
броја, кроз сарадњу НСЗ и локалних самоуправа ангажовано је
још 96 лица са евиденције незапослених.
„Иако се ради о привременом запослењу у трајању од 4
месеца, ангажовање незапослених лица преко ових програма
може да буде и прилика за запослење. Од укупно ангажованог
броја лица на јавним радовима, увек се у току године и задржи
одређени број лица у установама у којима су ангажовани. Постоји реална потреба послодаваца да наставе јавне радове које
су примењивали у току 4 месеца, тако да они налазе различите
начине да задрже лица која су се истакла у раду и која су им
потребна“, истакла је Бојана Костовић, организаторка програма запошљавања НСЗ.
Биљана Терзић

ГРАД ЛЕСКОВАЦ ОЗБИЉАН ПОКРЕТАЧ
ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА
Шеснаесторо Лесковчана отвориће сопствене фирме, а од Града су
за самозапошљавање добили по 200.000 динара
За своје бизнис идеје шеснаесторо Лесковчана је захваљујући субвенцији за самозапошљавање добило уговоре које
je финансијски подржаo Град Лесковац уз техничку подршку
Филијале Лесковац НСЗ. Појединачне субвенције износе 200.000
динара и намењене су набавци опреме и средстава за рад.
„У овој години Локалним акционим планом запошљавања
предвиђен је износ од 18 милиона за реализацију четири мере,
од којих су програму самозапошљавања намењена 3,2 милиона“, изјавио је градоначелник Горан Цветановић, који је похвалио храброст и спремност ових људи да преузму иницијативу
у решавању свог радног статуса и започну сопствени бизнис.
„Захваљујем вам што нисте седели скрштених руку, чекајући да посао нађе вас, него сте чинили да буде обрнуто. Локална самоуправа ће вам на овај начин дати шансу да идеје
које имате успешно реализујете. Сваке године ћемо повећавати
средства за ову меру, јер није непознато да будућност Лесковца, па и читаве Србије, лежи у малим и средњим предузећима
и породичним мануфактурама“, нагласио је Цветановић.

8

| Број 806 | 05.12.2018.

У име свих који су добили уговоре захвалили су се Кристина Хаџи Танчић, стоматолог и Мирослав Николић, адвокат.
Кристина Хаџи Танчић је доктор стоматологије и на конкурс се пријавила јер су јој потребна средства за отварање ординације.
„Новац планирам да искористим за куповину додатне опреме, јер сам део већ набавила. Овакви подстицаји људима попут мене много значе, па бих локалној самоуправи захвалила
на поверењу, а свим сарадницима на програму на стрпљењу и
времену“, рекла је Кристина.
„Од 2013. до 2017. укупно је издвојено 126,2 милиона динара за 961 лице, док је за ову годину опредељен износ од 18 милиона динара“, подсетио је градоначелник Горан Цветановић и
додао да Лесковац већ годинама успешно спроводи Локални
акциони план запошљавања, у прилог чему говори и признање
које је Граду Лесковцу уручено крајем прошле године у Београду, за изузетан допринос запошљавању у 2017. години на
нивоу локалих самоуправа, поводом Дана Националне службе
Марија Стевановић
за запошљавање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 Број: 112-10259/2018 од 29.
октобра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове јавних
набавки, у звању самостални саветник
Одељење за правне, кадровске и
послове јавних набавки, Секретаријат
Министарства
1 извршилац

Опис послова радног места: припрема предлог Плана јавних набавки за Министарство у сарадњи са ужим
унутрашњним јединицама Секретаријата; прибавља предлоге других организационих јединица Министарства за
израду Плана јавних набавки; спроводи поступке јавних
набавки и израђује документацију у вези са набавкама за
потребе Министарства; контролише израду нацрта уговора и споразума са другим органима, правним и физичким
лицима које Министарство закључује из делокруга Секретаријата; проверава и прати усклађеност спровођења
поступака јавних набавки са законским прописима из ове
области; врши контролу правилног спровођења уговора
након спроведених поступака јавних набавки; израђује и
доставља извештаје надлежним институцијама и израђује
друге извештаје, информације и анализе из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о државној управи и делокруга рада Министарства државне
управе и локалне самоуправе, Закона о јавним набавкама и
подзаконских аката наведеног закона; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Бирчанинова 6.
IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Министарство джавне управе и локалне самоуправе,
Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић,
контакт телефон: 011/2686-855 и 011/2646-939.
VI Услови за рад на раднoм месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
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учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у којем временском периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
испиту за службеника за јавне набавке.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Уколико изабрани кандидат нема положен стручни испит
за службеника за јавне набавке, орган је дужан да сходно
члану 134 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом омогући да
у року од три месеца од дана заснивања радног односа,
односно од дана када се стекну услови, положи стручни
испит за службеника за јавне набавке.
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.
Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности - да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне
самоуправе и Службе за управљање кадровима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место,
радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеним радним местима, провера стручних
оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од
19. децембра 2018. године, са почетком од 9.00 часова,
у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које
наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.
gov.rs, на порталу еУправе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на огласној
табли, интернет страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање „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.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05
- исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-10198/2018 од
29.10.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд
II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место за израду прописа, у
звању самостални саветник
Одсек за нормативне послове и
хармонизацију прописа, Сектор за
правне и нормативне послове
1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради нацрта закона и других
прописа из делокруга Mинистарства; учествује у праћењу
примене и анализира прописе из делокруга Mинистарства
ради предлагања активности у циљу њихове реализације;
даје оцену усклађености прописа са прописима ЕУ и учествује у изради хармониграма, упоредног прегледа подударања одредби сваког члана прописа са примарним и секундарним изворима права ЕУ; припрема основне елементе за
дефинисање пројеката из различитих области и израђује
уговоре о изабраним пројектима; припрема одговоре на
писмене представке правних лица и грађана из делокруга Министарства и посланичка питања; даjе мишљења на
нацрте закона и других прописа чији су предлагачи други
органи државне управе; израђује нацрте уговора и решења
који проистичу из уредби и других подзаконских аката;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит,
знање рада на рачунару.
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Администрација и управа
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа
који регулишу област пољопривреде, безбедности хране и
познавање процедура и поступка израде и доношења нормативних аката - провераваће се усмено; знање рада на
рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 11000 Београд, Немањина 22-26,
са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава
могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Љиљана Аларгић и Светлана Трпковић, телефон 011
3621-958.
VI Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање
шест месеци.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за
наведена радна места:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима;
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена
радна места, провера стручних оспособљености, знања и
вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама
Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2,
источно крило и у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд,
почев од 24.12.2018. године, o чему ће учесници конкурса
бити обавештени електронском поштом или путем телеграма
или телефонским путем, на контакте које су навели у пријави.
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Напомене: За наведено радно место радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита, примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
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.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
www.minpolj.gov.rs, веб-страници Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати и опис
послова радног места, на порталу е-управе, и на веб-страници и у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
34000 Крагујевац, Цара Лазара 15
тел. 034/302-278

Стручно-аналитички послови у
области културе, информисања,
људских и мањинских права

у Одељењу за културу, информисање,
људска и мањинска права у звању
саветник
Опис посла: прати, анализира стање, врши надзор и планира развој у области културе и информисања, у складу са
надлежностима града у култури и јавном информисању и
предлаже мере за унапређење; прати стање и реализацију
програма рада и развоја јавних установа у области културе
и информисања и квалитета, доступности и ефикасности
услуга које оне пружају; проучава последице утврђеног
стања у тим областима и припрема предлоге мера за решавање идентификованих проблема; израђује информације и
извештаје о утврђеном стању; обавља стручно-аналитичке
послове из области сарадње са невладиним организацијама и удружењима као и послове остваривања сарадње са
удружењима; учествује у изради стратешких докумената
и планова у делу који се односи на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва; прати потенцијалне изворе финансирања из домаћих и страних фондова намењених цивилном друштву; анализира утрошена
средства и учествује у припреми извештаја о планираним
и исплаћеним средствима организацијама цивилног друштва; припрема предлог финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету и прати његово извршење; прати
релизацију усвојених финансијских планова буџетских
корисника и корисника који средства из буџета реализују
у оквиру програма и пројеката од јавног интереса у областима културе, јавног информисања и културно-аматерског
стваралаштва, као и наменско трошење средстава у овим
областима; контролише и оверава тачност књиговодствених исправа на основу којих се подносе захтеви за плаћање
одељењу надлежном за финансије; учествује у поступку за
додељивање средстава за финансирање, односно суфинасирање пројеката и програма у наведеним областима;
врши мониторинг реализације пројеката и програма из
делокруга који се финансирају или суфинансирају из буџета града у области културе и јавног информисања; сарађује
са појединцима и институцијама из аматерског културно-уметничког стваралаштва; обавља послове у вези са
задужбинама и фондацијама чији је оснивач ЈЛС и друге
послове по налогу начелника Градске управе и начелника
Одељења.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука 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, најмање три године радног искуства у струци. Стручне оспособљености, знања и
вештине које се у изборном поступку проверавају: познавање Закона о култури, Закона о буџетском систему, Закона
о удружењима и Уредбе о финансирању пројеката и програма удружења; држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом (са наведеном адресом
за пријем поште и бројем телефона) и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и
у којем периоду је стечено радно искуство); уверење да
кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци; 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. 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.
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима. Одредбама
чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став
3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности - да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Образац изјаве може се преузети
у тексту испод јавног конкурса на интернет презентацији
Града Крагујевца: www.kragujevac.rs. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Трајање радног односа: Радни однос за наведено радно
место заснива се на неодређено време.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку обавиће се у просторијама Градске управе за ванпривредне
делатности. О месту и времену почетка изборног поступка
кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Овај оглас
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Администрација и управа
објављује се на интернет презентацији Града Крагујевца
- www.kragujevac.rs, огласној табли зграде Управе града
и у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање у публикацији „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.
Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за
ванпривредне делатности, 34000 Крагујевац, Цара Лазара
15 или непосредно преко писарнице Управе града, са назнаком „За јавни конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Љиљана Лазаревић Сарић, тел. 034/302-278.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-132

Управљање људским ресурсима
у звању саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету; положен стручни испит за рад у
органима државне управе. Радно искуство: 3 године радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о општем управном поступку, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и
Уредби о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места службеника и намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе; познавање рада на рачунару (MS Office) - практична
провера (рад на рачунару); вештина комуникације - усмено.
Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужности из радног односа, да није правноснажно
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад
у државним органима, оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
- издато од надлежне полицијске управе, оверену изјаву
под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини, суду или код јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, о месту, датуму и времену провере стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку биће обавештени на контакте (бројеве телефона и електронске поште) које наведу у
својим пријавама.
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Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Стеван Луковић, телефон: 034/510-132.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране
јавног бележника биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника
Општинске управе општине Кнић. Овај оглас објављује се
на веб-страници општине Кнић, www.knic.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа
општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком: „Конкурсној комисији за попуњавање радног места”.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 13-15

Радно место за административнотехничке послове
у звању референта

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о
државним службеницима: Као државни службеник може
да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије
који има прописану стручну спрему и испуњава остале
услове одређене законом, другим прописом и правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
државном органу, ако му раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Посебни услови: III или IV степен средње стручне
спреме, друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Опис послова: Обавља све административно-техничке послове за већа за која годишњим распоредом послова
буде задужен, обрађује правноснажне кривичне предмете, попуњава КЗ лист за МУП, попуњава извештаје о казни
за послове одбране, доставља уплатнице и платне налоге
странкама за уплату казне, трошкова поступка и паушала,
пише акта извршном одељењу за принудну наплату казне, трошкова поступка и паушала, увођење новчаних казни, трошкова поступка и паушала у контролник прихода,
увођење условних осуда у књигу, здружује доставнице и
повратнице, поднеске и друга писмена у предмете, износи судијама предмете из евиденције и за потпис, архивира
завршене предмете, слаже и одржава архиву и износи предмете из архиве, доставља налоге за принудну наплату таксе,
обавља и друге послове по налогу председника суда и шефа
кривичне писарнице.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се
оцењују у изборном поступку и начин њихове провере: Стручна оспособљеност кандидата вреднује се оцењујући
испуњеност услова према тексту огласа усаглашеном са описом радног места у акту о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у суду и радном искуству на истоврсним
пословима. Знање кандидата вреднује се провером познавања у области организације и рада суда и опште културе,
док се вреднују следеће вештине кандидата: вештина рада
на рачунару, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности и креативност.
Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата провериће се усмено на основу обављеног разговора са кандидатима.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа
у публикацији огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар суда, тел. 013/345-481.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс
подноси се Основном суду у Панчеву, Војводе Радомира
Путника 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни конкурс - не
отварати”.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана и садржати: име и презиме кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ,
адресу становања, контакт телефон, податке о стеченом
образовању, назнаку за које радно место учесник конкурише,
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је учесник радио до подношења пријаве
на конкурс. У пријави могу бити наведени и подаци о евентуалном стручном усавршавању учесника и подаци о посебним областима знања. Кандидати попуњавају изјаву којом се
опредељују за могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена
евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Основног суда у Панчеву.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на
конкурс учесник доставља следеће доказе: оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном државном
стручном испиту, доказ о радном искуству, уверење издато
од стране суда да против кандидата није покренута истрага,
нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства
унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није
осуђиван (не старије од 6 месеци).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће одбацити. Време и место провере
оспособљености, знања и вештина кандидата биће одређени накнадно, након истека рока за подношење пријава на
конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом
бити обавештени телефоном или на други погодан начин.
Ради учествовања на јавном конкурсу кандидат даје следећу изјаву: I Сагласан/а сам да суд, за потребе поступка,
може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
који су неопходни у поступку одлучивања: Сагласан/а да се
мој ЈМБГ, у складу са Законом о заштити података о личности, користи искључиво у сврху прикупљања података
неопходних за учествовање на јавном конкурсу (ЈМБГ кандидата) (место и датум) (потпис даваоца изјаве) II Иако
је суд обавезан да изврши увид, прибави и обради личне
податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити следеће податке (кандидат треба да заокружи шта
од наведених доказа доставља): 1. оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије, 2. оригинал или оверен извод из матичне књиге рођених, 3. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци. Упознат/а сам да уколико
наведене личне податке неопходне за одлучивање суда не
поднесем до истека рока за подношење пријава, пријава ће
се сматрати неуредном.

ПИРОТ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Саше Ивковића 26

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
осносно стручни назив дипломирани социјални радник
и да има најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат уз пријаву на конкурс прилаже и следећу документацију, у оригиналу или овереној копији: радну биографију/CV; диплому о стеченој стручној спреми; доказ о
радном искуству у струци у виду потврде или аката који
доказују који временски период и на којим пословима је
радио кандидат; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак; уверење да кандидат није
кривично осуђиван; програм рада директора за мандатни
период. Изузев документације која је трајног карактера,
остала документација не сме бити старија од шест месеци. Изабрани кандидат накнадно ће доставити уверење о
здравственом стању. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве са конкурсном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком „Управном одбору - за конкурс, не
отварати”. Пошиљке са овом назнаком УО ЦСР Бабушница
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отвара на својој седници након истека рока предвиђеног
за конкурисање. Након разматрања пријава УО сачињава
листу кандидата који су испунили услове и доставља је
заједно са својим мишљењем СО Бабушница у року од 5
дана од истека рока за пријављивање.

СУБОТИЦА
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Референт за канцеларијске послове
Одсек за опште послове

Опис посла: врши завођење, формирање, евидентирање,
здруживање, развођење и архивирање предмета, за потребе инспекција врши резервисање бројева, евиденцију о
кретању предмета и допуне предмета, даје обавештења
странкама о кретању предмета, води архивску књигу и
излучује предмете којима је истекао рок чувања, врши
пријем, разврставање, евиденцију и експедицију поште.
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци и
знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област државне управе, положај, права и обавезе државних службеника, познавање
канцеларијског пословања у органима државне управе усмено и познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, копирана или очитана лична карта; изјава у којој се 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 (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти којима се доказује на ком
радном месту, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви
докази прилажу се у оригиналу или 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/градским 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/градским управама.

ници Службе за управљање кадровима, на адреси http://
www.suk.gov.rs, у делу “Документи - Обрасци”. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандитима који конкуришу и чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају предвиђене услове за рад на оглашеном радном месту за које су
конкурисали, провера стручних оспособљености, знања и
вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се
почев од 24.12.2018. године, у просторијама Севернобачког
управног округа, на адреси: Суботица, Трг Лазара Нешића
1, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени
на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у
својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену
сваке наредне фазе изборног поступка бити благовремено
обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у
својим пријавама.
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,
којим је утврђено да је кандидатима при запошљавању у
државном органу, под једнаким условима доступно радно
место 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. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа (у општинској/градској управи, суду или
од стране јавног бележника), као и непотпуне, неразумњиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене
од стране Конкурсне комисије. Овај оглас објављује се на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу еУправе, на огласној табли и веб-страници Севернобачког управног округа, 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 роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Адреса на коју се подносе пријаве: Севернобачки
управни округ, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1, са
назнаком „За јавни конкурс“.
Лице задужено за давање обавештења: Весна Бајић,
тел. 024/556-014.
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање листу „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

„МЕТРО“ ДОО

11080 Земун, Угриновачки пут 106
тел: 011/3077-802
e-mail: milena.metrodoc@gmail.com

Магационер

5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, на
број телефона: 011/3077-802 или своје пријаве послати на
имејл-адресу: milena.metrodoc@gmail.com.

VEROPOULOS DOO
Београд

Продавац

у малопродајном објекту, на одређено
време
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство небитно. Трајање конкурса: 06.12.2018. године. Рад у сменама,
обезбеђен превоз. Начин конкурисања: Са упутом добијеним од саветника за запошљавање и радном биографијом
доћи у просторије Испоставе Младеновац (Краља Петра I
88), 06.12.2018. године, у 12.00 часова.

„УНИОН ШПЕД“ ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 130а
тел. 064/879-46-07

Складишни радник

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељно радно искуство, пожељно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, почетни ниво било којег
страног језика, предност знање управљања виљушкаром,
да кандидат није кажњаван и да се против њага не води
било какав поступак код полиције и судова. Пријаве слати
на e-mail: dejan.krstic@unionsped.rs до 23.12.2018. године.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“
ДОО
Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs
tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења
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.

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”, бр.18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву о сагласности за
прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање
извршилачког радног места могуће је преузети на веб-стра-

Трговина и услуге

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Пословни центри НСЗ

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.
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„HOLY GHOST GMBH“ DOO

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

Шеф производње

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.

Умчари, Булевар ЈНА 10А
тел. 065/8700-101

10 извршилаца

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

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

Пеглер

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

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

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар

50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

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

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

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: 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
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СЗТР „ГОРАН“

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.

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

Конобар

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

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

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.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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.

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

Пројект менаџер

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ DOO

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.

„NEW LOOK“ DOO
RESTORAN „KEEP CALM“

11273 Батајница
Мајора Зорана Радосављевића 274
Место рада: Батајница, Краља Михаила Зетског 1

Шанкер

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са минимум 12 месеци
радног искуства.

Конобар

на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме са минимум 12 месеци
радног искуства.

Помоћни кувар

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме са 12 месеци радног
искуства.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се пријавити
на број телефона: 063/661-760, у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса.
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Трговина и услуге / Медицина

EXTRA PRESTIGE
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 24а
тел. 064/834-6119

Собарица

на одређено време
УСЛОВИ: без обзира на занимање; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање је до 28.12.2018. године.

УГОСТИТЕЉСКО-ПЕКАРСКА
РАДЊА
ВАЛЕНТИНА СМИЉКОВИЋ
11000 Београд, Чика Љубина 1
тел. 064/8012-186

Помоћни кувар

на одређено време
УСЛОВИ: без обзира на занимање. Кандидати треба да се
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је до
28.12.2018. године.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ
„БРАНКОВИНА“
11000 Београд, Узун Миркова 7
тел. 063/480-000

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: без обзира на занимање. Кандидати треба да се
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је до
28.12.2018. године.

DEXICOS AUOPERIONICA

“INEX PLUS” DOO BEOGRAD

Београд- Земун, Добановачки пут 58
тел. 060/6455-576

Радници физичко-техничке заштите

на одређено време од 6 месеци, за рад у
Ужицу
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира
на образовни профил, радно искуство у занимању није
битно, обавезно поседовање лиценце за рад на пословима
обезбеђења - ЛФ1 или ЛФ2 (са или без ношења оружја).
Контакт телефон :060/645-5576, лице за контакт: Радојко
Рашовић. Конкурс је отворен до 07.12.2018. године.

ATLANTIC GRUPA
Београд - Вождовац
Булевар Пека Дапчевића 29

Сервисер кафе-апарата

на одређено време, за рад у Ужицу
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, електроструке,
минимум једна година радног искуства, возачка дозвола Б категорије. Слање пријава за запослење на e-mail:
zaposljavanje@atlanticgrupa.com. Конкурс је отворен до
15.12.2018. године.

Медицина
ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65
тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Доктор медицине

на одређено време до 2 године
3 извршиоца

3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има завршен медицински факултет; положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
и фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон:
063/7614-929. Конкурс је отворен до попуне радног места.

на одређено време до 2 године
7 извршилаца

11000 Београд, Булевар ослобођења 385
тел. 063/7614-929

Перач аутомобила

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

Веб-администратор

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању,
радно искуство 6 месеци у администрацији и одржавању
страница на друштвеним мрежама, веб-сајтовима или блоговима, познавање рада на рачунару (Office пакет, напредно познавање Интернета), пожељна возачка дозвола Б
категорије, знање енглеског језика (минимум Б2), предност
је познавање немачког језика. Пријаве слати на e-mail:
mikicmarija@hiedra.rs.

„SINTERFUSE“ DOO UŽICE

Медицинска сестра техничар

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа (општи смер); положен стручни испит.
Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе следеће
доказе о испуњавању услова из огласа: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи и фотокопију
уверења о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити на адресу ОБ Лозница,
са назнаком „За оглас“ и назнаком радног места за које се
конкурише. Одлука о избору кандидата донеће се у року
од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће
бити објављена на веб-страници ОБ Лозница. Кандидати
који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о
резултатима огласа. Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 060/0310-171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке, више
од 3 месеца искуства у струци. Слање пријаве за запослење поштом, на наведену адресу, или на имејл-адресу:
hrmngr@sinterfuse.com. Конкурс је отворен до 26.12.2018.
године.

Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава, на одређено
време до 6 месеци због повећаног обима
посла
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора
и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води
рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно,
недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације,
учествује у изради периодичних извештаја, учествује у
изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса
рада, води рачуна о правилном руковању медицинским
отпадом и заштити и очувању животне средине, врши
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос
података у информациони систем у заводу и на терену,
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену,
врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену, врши
венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за
време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК
у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК
лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља
узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну листу, бавља и друге послове из
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном
техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу
Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и
директору Завода.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у том звању. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: пријаву на
оглас, фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или општег смера, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, кратку биографију (CV), доказ о радном
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас је
објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине.
Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, 21137 Нови Сад, Хајдук Вељкова
9а, са назнаком „За оглас“ или непосредно управи Завода
за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до
14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231
тел. 011/3534-903

Доктор медицине - изабрани лекар
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: интегрисаним
академским студијама медицине, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
основним студијама медицине у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци у звању доктора медицине.

Возач

у Служби за хитну медицинску помоћ
2 извршиоца

Оператер на линији за лежајеве
на одређено време
4 извршиоца

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: завршена средња школа; возачка дозвола Б категорије; најмање три године поседовања возачке дозволе.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеној школи - за све кандидате; фотокопију уверења о положеном стручном испиту - за
лекаре; фотокопију дозволе за рад - лиценце или решење
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о упису у комору - за лекаре; потврду о радном искуству
(минимум 6 месеци у звању доктора медицине) - за лекаре; фотокопију возачке дозволе (најмање три године
поседовања исте) - за возаче; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци;
уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од шест
месеци - за све кандидате; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном - за све кандидате; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) за све
кандидате. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор
ради пружања додатних информација и провере стручног
знања који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан
је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ Обреновац. Пријаве слати поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или лично
доставити у писарницу ДЗ. Додатне информације на телефон: 011/3534-903.

АПОТЕКА „БУЈАНОВАЦ“
Бујановац, Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Директор апотеке

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред Законом прописаних општих услова, испуњава
и следеће посебне услове: високо образовање стечено: на интегрисаним академским студијама из области
медицине, стоматологије и фармације по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана
медицине, стоматологије или фармације, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на студијама другог степена (мастер академске
студије) из области права, економије и организационих
наука, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
из области медицине, стоматологије или фармације, у
трајању од најмање пет година, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; на
основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године,
по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године. Захтевана додатана знања/испити
за здравствене раднике: стручни испит, лиценца, специјалистички испит; за здравствене раднике и остала
наведена образовања: акредитована едукација из здравственог менаџмента. Захтевано радно искуство: најмање
пет година радног искуства као руководилац здравствене установе или као руководилац организационе јединице у здравственој установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима,
потребно је да кандидат приложи и доказе о испуњавању
услова, и то: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, доказ о радном стажу у области здравствене заштите, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, доказ о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат стекао знања из области права,
економије и организационих наука, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није правоснажном судском одлуком осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци, као и уверење да се против кандидата не води
неки други кривични поступак пред надлежним судовима,
лекарско уверење о способности за рад, за лица која нису
у радном односу, доказ да не постоји сукоб интереса из
члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити (писмена
изјава), радно професионалну биографију, са прилозима којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Директора именује оснивач - СО Бујановац,
на основу предлога УО Апотеке „Бујановац“, на мандатни период од 4 године. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе Управном одбору Апотеке „Бујановац“
из Бујановца, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање, у публикацији „Послови“. Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“, на
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адресу Апотеке „Бујановац“, Бујановац, Карађорђа Петровића 246, лично или путем поште. Неблаговремене и
непотпуне и пријаве се неће узети у разматрање. УО ће
извршити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од
дана завршетка конкурса и доставити предлог оснивачу.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

КБЦ „ДР ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“

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

Спремачица

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: основна школа, у складу са Каталогом радних
места. Кандидати подносе: оверену копију дипломе о завршеној основној школи. Пријаву са наведеним доказима
доставити на горенаведену адресу или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

на одређено време до шест месеци
због повећаног обима послова, за рад у
Одсеку здравствене заштите одраслог
становништва
Опис послова: ради у тиму са доктором медицине специјалистом или доктором медицине изабраним лекаром за
одрасле; региструје пацијенте, отвара картоне, проналази
картоне и уписује у њих потребне податке; води регистар
пацијената, амбулантни протокол, дневни протокол хроничних болести, протокол инфективних болести; уписује
прегледе у протокол лекара; води дневну евиденцију по
видовима осигурања, евиденцију извршених услуга, евиденцију терапије дате у стану болесника по налогу лекара,
евиденцију посета, превијања и других медицинких интервенција; евидентира издате потврде о смрти, лекарска
уверења, решења лекарских комисија; врши вакцинацију
према програму имунизација и епидемиолошким индикацијама, а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине;
попуњава и оверава рецепте, упуте, налоге и друго; по
налогу лекара упућује пацијента на одговарајуће терапије;
у тиму са докторима медицине и другима или самостално,
спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи; евидентира основне податке о пацијентима и припрема лекару на увид њихову медицинску документацију;
учествује у разврставању (тријажи) пацијената по реду
хитности; учествује у обуци новопримљених здравствених
радника и приправника и контролише спровођење волонтерског рада; требује потрошни материјал; контролише
одлагање медицинског отпада; предузима конкретне мере
за спречавање и ширење инфекције у установи; врши припрему радног простора, материјала, прибора и медицинских апарата за рад; на крају месеца врши обраду података свих учињених услуга за протекли месец и доставља
главном техничару ДЗ; наплаћује услуге неосигураним
лицима, партиципацију, стране заводе и др., пише рачуне,
чува новац и предаје благајни у року од 48 сати; фактурише учињене услуге; одговоран је за исправност документације потребне за наплату извршених здравствених
услуга (исправност књижица и упута); учествује у здравствено-васпитном раду; води уредно медицинску документацију (у електронској и писаној форми) и одговоран је за
њено вођење; прати стручну литературу и усавршава све
методе свог рада у установи и ван установе; у раду примењује одлуке и препоруке стручних органа и органа управљања дома здравља, помоћника директора дома здравља
(за медицинске послове) и директора дома здравља и одговоран је за примену истих; по потреби обавља и послове
радног места медицнског техничара у хитној медицинској
помоћи; обавља и друге послове у оквиру своје струке по
налогу доктора медицине специјалисте, доктора медицине
и руководиоца; за свој рад одговоран је главном техничару
дома здравља, доктору медицине специјалисти (начелнику
службе), помоћнику директора дома здравља (за медицинске послове) и директору дома здравља.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер
општи, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б
категорије, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање
радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о
упису у комору. Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору
са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору
кандидата одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме
кандидат мора бити обавештен о избору не може бити
дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Захтев за заснивање радног
односа, са назнаком радног места, доставити поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља Српска Црња,
П. А. Чарнојевића 15.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Спремач - спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба
бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани
кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

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

Доктор медицине

у Служби опште медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни
испит; важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
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; важећа лиценца за обављање послова из своје струке.
ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”, на сајту Министарства
здравља РС и сајту ДЗ „Др Симо Милошевић”. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу или Архиви ДЗ, III спрат,
соба 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Достављену документацију подносилаца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс
биће објављена на сајту ДЗ.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста
неурологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним академским
студијама, по прописима који регулишу високо образовање
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године); стручни испит; спе-
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цијалистички испит из неурологије; лиценца; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

Доктор медицине
УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним академским студијама, по прописима који регулишу високо образовање од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
неурологије или доктор медицине
уколико се не пријави специјалиста

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства са
рада
УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним академским студијама, по прописима који регулишу високо образовање од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године); стручни испит;
специјалистички испит из неурологије; лиценца; најмање
три године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине за специјалисту неурологије или шест месеци за
доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања/неплаћеног
одсуства са рада
4 извршиоца

Физиотерапеутски техничар

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

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове и то: завршен медицински факултет
(VII/1 степен) и положен стручни испит. Кандидати уз
пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе
(ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу); радну биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на наведену
адресу или лично доставити у писарницу ДЗ Барајево.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ
ЛАЗАРЕВАЦ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-948, 8120-164

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спрме, завршена медицинска
школа - лабораторијски техничар, положен приправнички
испит, са или без радног искуства. Уз молбу потребно је
приложити: копију дипломе о завршеној школи, копију сведочанства о положеном стручном испиту, копију извода из
матичне књиге рођених, копију држављанства.

Спремачица

Физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: заваршена основна школа, са или без радног
искуства. Уз молбу је потребно приложити: сведочанство о
завршеној основној школи, копију извода из матичне књиге
рођених, копију држављанства.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Приложена документација се не враћа кандидатима. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Молба“. Све информације на телефоне: 011/8123-948 и
8120-164.

Спремачица

ОПШТА БОЛНИЦА БОР

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

у просторијама у којима се обавља
здравствена делатност
2 извршиоца

Спремачица

у просторијама у којима се обавља
здравствена делатност, на одређено
време до 12 месеци због повећаног
обима посла, који се финансира из
сопствених средстава
УСЛОВИ: основна школа.

Референт за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време до 12 месеци
због повећаног обима посла, који се
финансира из сопствених средстава
УСЛОВИ: средње образовање - економске струке; знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и
следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној
траженој школи; уверење о положеном траженом стручном/специјалистчком испиту; лиценцу издату од надлежног органа; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу
болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Доктор медицине

за рад у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит,
решење о упису у комору и лиценца за рад. Критеријуми за
избор кандидата: просечна оцена студирања, дужина студирања, дужина чекања на посао, радно искуство у струци
по положеном стручном испиту, оцена на разговору.

2) Медицинска сестра - техничар
за рад на болничким одељењима
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршена медицинска школа, IV
степен стручне спреме општег смера, положен стручни
испит, решење о упису у комору и лиценца за рад, радно
искуство на нези болесника у стационару.
ОСТАЛО: Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена
завршног испита, дужина чекања на посао, радно искуство
у струци по положеном стручном испиту, оцена на разговору. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација које
могу бити важне за одлуку о избору кандидата. Уз пријаву
заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености
општих и посебних услова - неоверене копије (неће се
враћати кандидатима), уз краћу биографију са потребним
подацима за контакт (CV). Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду, дужан је да достави доказ о

здравственој способности за рад на наведеним пословима
(лекарско уверење) и оргинале или оверене фотокопије
потребне документације. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања код Националне службе за
запошљавање и на сајту Министарства здравља РС. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” и бројем радног места за
које се конкурише.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши физиотерапеут

за потребе медицинског сектора
2 извршиоца
Опис послова: учествује у тимској физикалној обради и
третману пацијената; спроводи кинезитерапијски третман
на основу тестова и мерења, функционалног статуса; обучава пацијенте са вежбама и контролише исте; обучава
пацијенте у постављању и правилном коришћењу ортопедских и протетичких помагала; спроводи електростимулацију мишића и електродијагностику по налогу вође
стручног тима; врши криотерапију, као и све терапијске
процедуре сходно плану третмана, који сачињава руководилац тима; стара се о спровођењу основне доктрине у
физикалној терапији; води евиденцију извршених услуга;
врши едукацију пацијената у вези са коришћењем и очувањем преосталих способности инвалидних особа; за свој
рад и средства рада која су му поверена одговара главном
физиотерапеуту или заменику главног физиотерапеута.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију
„Бања Кањижа“ Кањижа; на основним студијама првог степена 180 ЕСПБ (основне струковне/академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године медицинског смера - одсек за физиотерапеуте; на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године медицинског смера - одсек
за физиотерапеуте; положен стручни испит; лиценца.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о
примљеним вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена:
уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио законом и подзаконским актима
прописане вакцине. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове вишег физиотерапеута“.

Физиотерапеутски техничар

за потребе медицинског сектора,
Одељење за физикалну медицину и
рехабилитацију
Опис послова: на основу терапијског листа самостално
врши апликацију разних физикалних агенаса, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и
хидромасажу; дужна је да предузме потребне мере ради
обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења; врши
припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама;
води евиденцију о временском распореду терапија, даје
потребна упутства пацијентима; води евиденцију извршених услуга и спроводи исте; води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и
амбулантном лечењу; за средства са којима ради и рукује
лично је одговоран; учествује у спровођењу кинезитерапије; учествује у примању здравствене документације ради
смештаја пацијента на стационар и амбулантно лечење;
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учествује у резервацији смештаја на стационару; припрема
здравствену документацију за лекарску комисију за амбулантно лечење; за свој рад и средства рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17), морају испуњавати и посебне услове утврђене
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију
„Бања Кањижа“ Кањижа. Посебни услови за заснивање
радног односа су: IV степен стручне спреме медицинског
смера - физиотерапеутски техничар; положен приправнички испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о
примљеним вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена:
уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио законом и подзаконским актима
прописане вакцине. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове физиотерапеутског техничара “.

Масер

за потребе немедицинског сектора,
Одељење за рекреацију
Опис послова: врши медицинску као и рекреативну масажу
(мануелну, вибрациону и подводну), организација и реализација рада услуге масаже; стара се о санитарно-хигијенским условима рада као и максималном задовољству
клијената; активно учествује у недељном и генералном
чишћењу базена; стара се о хигијенско-санитарним условима радних просторија и предлаже мере за одржавање
истих; дужан је да информише кориснике услуга о начину
масаже, као и о свакој другој информацији у вези са пруженом услугом; за свој рад и средства рада која су му поверена одговара начелнику Одељења рекреације.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију
„Бања Кањижа“ Кањижа; IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас; кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила; фотокопију личне
карте; доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом здравља према месту
пребивалишта или боравишта у време вакцинације) - за
лица рођена од 1971. године. Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да
није примио/ла законом и подзаконским актима прописане
вакцине. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за масера“.

Медицинска сестрa - техничар

за потребе медицинског сектора
Опис послова: на основу терапијског листа самостално
врши апликацију разних физикалних агенаса кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну
и хидромасажу; дужан је да предузме све потребне мере
обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења; води
евиденцију о временском распореду терапија, даје потребна упутства пацијентима; води евиденцију извршених услу-
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га и спроводи исте; врши припрему апарата и агенаса за
апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну
сестру на терапијама; врши послове медицинске сестре у
специјалистичкој односно амбуланти; води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на
стационарно и амбулантно лечење; припрема потребан
завојни материјал за интервенције; дели медикаментозну терапију на основу налога лекара или по упутству из
терапијског картона; помаже лекару при интервенцијама;
за средства са којима ради и рукује лично је одговоран;
учествује у перманентном одржавању здравствене заштите
пацијената - сменски рад, дежурство; спроводи здравствену негу на одељењима; учествује у примању здравствене
документације ради резервације и смештаја пацијената на
стационар и амбулантно лечење; учествује у резервацији
смештаја на стационару; врши заказивање временског распореда за лекаре за пријем, контролу и отпуст пацијената, као и за специјалистичке прегледе (интерниста, деxа);
за свој рад и средстава рада која су му поверена одговара
главној медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију
„Бања Кањижа“ Кањижа; IV степен стручне спреме медицинског смера, медицински техничар; положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о
примљеним вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена:
уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио законом и подзаконским актима
прописане вакцине. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове медицинске сестре - техничара“.

Референт за финансијскорачуноводствене послове - књиговођа
за потребе немедицинског сектора,
Одељење рачуноводствених и
финансијских послова

Опис послова: врши формирање матичних података - датотеке материјалног књиговодства, робног књиговодства,
књиговодствених основних средстава, ситног инвентара;
преузима, контира и књижи књиговодствене исправе везане за залихе материјала (пријемнице, рачуне, издатнице,
вишак, мањак, расход); води књиговодство основних средстава; обрачунава утрошак материјала; усаглашава аналитику и синтетику робног и материјалног књиговодства;
врши комплетну обраду података приликом набавке основних средстава и активирања; врши обрачун амортизације;
израђује пописне листе за пописне комисије; учествује у
обради инвентарских листа; одговоран је за квалитетно и
благовремено извршавање поверених задатака у складу
са законом; дужан је да прати прописе из свог делокруга;
за свој рад и средстава рада која су му поверена одговара
руководиоцу финансијско-рачуноводствених послова.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
средња школа - IV степен економског смера; рад на рачунару.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; фотокопију личне карте; доказ о
вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним
вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или
боравишта у време вакцинације, за лица рођена од 1971.
године). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом

доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Служба за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове референта за
финансијско-рачуноводствене послове - књиговође “.

Благајник

за потребе немедицинског сектора,
Одељење рачуноводствених и
финансијских послова
Опис послова: води благајничко пословање и главну благајну; прима и контролише обрачун путних трошкова
запослених; проверава обрачун путних налога за службено путовање у земљи, врши исплату дневница и путних
трошкова у готовини; заприма уплате физичких и правних
лица лица (по основу предрачуна, рачуна, уговора, авансне уплате); врши наплату партиципације; врши готовинске исплате физичким и правним лицима; обавља пријем
пазара и врши уплате код Управе за трезор; доставља
извештаје о наплаћеној партиципацији и приходима по
потреби; прима уплате од физичких и правних лица; води
евиденцију и контролише продају базен карата и других
карата код помоћних благајни и рецепције; одговоран је за
ажурно, тачно и верно вођење благајничког пословања и
за поверена новчана средства и хартије од вредности које
се чувају у благајни (законска, морална и материјална одговорност); одговоран је за вођење и архивирање службене документације у складу са Законом; дужан је да прати
прописе из делокруга свог рада у сарадњи са начелником
одељења; замењује помоћног благајника за време његовог
одсуства (годишњи одмор, боловање и сл.). За свој рад и
средстава рада која су му поверена одговара руководиоцу
финансијско-рачуноводствених послова.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
средња школа - IV степен економског смера; рад на рачунару.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; фотокопију личне карте; доказ о
вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним
вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или
боравишта у време вакцинације). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана
истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Служба за правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове благајника.

Кувар

за потребе немедицинског сектора,
Одељење ресторана и кухиње
Опис послова: брине се о припреми јела и одговара за
квалитет и укус хране које се сервира корисницима услуга
Специјалне болнице; мора да зна да припреми бројна јела,
а понекад и врло ретке и компликоване специјалитете, као
и јела других култура; одређује технологије припремања
хране и само њено припремање (кување, печење, пржење,
и др.), као и припрему јела за послуживање- аранжирање,
декорисање; издаје готову храну и уједно врши контролу
изласка исте; припрема дневна и специјална јела; сарађује
са шефом кухиње у изради дневних, месечних менија и
набавци потребних материјала за исте; одговоран је за
хигијену простора и средстава са којима ради као и за личну
хигијену; одговоран је за примену ХАЦЦП стандарда у свом
делокругу рада; одговоран је за вођење евиденције дневног утрошка материјала за припремање јела; одговоран
је за организацију рада у смени; припрема све врсте јела
по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује
све врсте посластица; контролише исправност намирница;
утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела; сервира
јела; припрема јеловник; за свој рад и средства рада која су
му поверена одговара сараднику угоститељства.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
средња школа - III степен угоститељског или прехрамбеног смера; за лица без радног искуства: положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; фотокопију личне карте; доказ о
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вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним
вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или
боравишта у време вакцинације, за лица рођена од 1971.
године). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Служба за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове кувара“.

Кувар

за потребе немедицинског сектора,
Одељење ресторана и кухиње, на
одређено време од 2 године, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: брине се о припреми јела и одговара за
квалитет и укус хране које се сервира корисницима услуга
Специјалне болнице; мора да зна да припреми бројна јела,
а понекад и врло ретке и компликоване специјалитете као
и јела других култура; одређује технологије припремања
хране и само њено припремање (кување, печење, пржење,
и др.), као и припрему јела за послуживање- аранжирање,
декорисање; издаје готову храну и уједно врши контролу
изласка исте; припрема дневна и специјална јела; сарађује
са шефом кухиње у изради дневних, месечних менија и
набавци потребних материјала за исте; одговоран је за
хигијену простора и средстава са којима ради као и за личну
хигијену; одговоран је за примену ХАЦЦП стандарда у свом
делокругу рада; одговоран је за вођење евиденције дневног утрошка материјала за припремање јела; одговоран
је за организацију рада у смени; припрема све врсте јела
по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује
све врсте посластица; контролише исправност намирница;
утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела; сервира
јела; припрема јеловник; за свој рад и средства рада која су
му поверена одговара сараднику угоститељства.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
средња школа - III степен угоститељског или прехрамбеног
смера; за лица без радног искуства: положен стручни испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; фотокопију личне карте; доказ о
вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним
вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или
боравишта у време вакцинације, за лица рођена од 1971.
године). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Служба за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове кувара“.

Помоћни кувар

за потребе немедицинског сектора,
Одељење ресторана и кухиње
Опис послова: врши припрему намирница за припремање
јела, одржава хигијену, простора, опреме и прибора за рад;
прање црног и белог посуђа; складиштење робе; преноси
припремљену храну за објекат “Abella“; дужан је да познаје
прописане процедуре ИСО и ХАЦЦП стандарда и да исте
свакодневно спроводи у раду; може да се у случају потребе
ангажује као помоћни кувар у припреми одређених јела,
као и додели истих, као и рад у кухињи „Abella“; поред складиштења робе дужан је да редовно одржава и расхладне
коморе, фрижидере и остали простор где су смештене
намирнице; приликом већих манифестација ангажује се
и на свим осталим пословима као што су прање посуђа,
помоћ код припреме појединих јела, подела и сервирање
истих, чишћења и уређења свих осталих просторија; води
редовну евиденцију о припреми свежег поврћа, евидентира
отпад, кало и обавештава главног кувара, како би се поједини артикли утрошили, да се изврши потребна корекција
планираног јеловника; брине се и о редовном одношењу
прљаве опреме на прање као и доношење чисте и смештај
исте у гардеробе; ангажује се и у превозу о и предаји припремљене хране у кухињи „Abella“; за свој рад и средства
рада која су му поверена одговара главном кувару.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
основна школа, средња школа - III степен угоститељског
или прехрамбеног смера.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас, кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом
здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације, за рођене од 1971. године). Напомена:
уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио законом и подзаконским актима
прописане вакцине. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Служба за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове помоћног кувара“.

Конобар

за потребе немедицинског сектора,
Одељења ресторана и кухиње
2 извршиоца
Опис послова: врши послуживање хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након
употребе, те испоставља рачун и наплаћује услуге за „a la
carte“ госте у ресторану; пошто од гостију прими наруџбе,
преноси их особљу у кухињи или у шанку и води рачуна
о томе да госте послужи што брже и што квалитетније;
дочекује госта на улазу у ресторан, врши пратњу до стола,
придржава столицу при седању, нуди помоћ при одлагању
гардеробе, те дискретно врши саветовање при одабиру
јела и пића (специјалитете куће, дневна понуда, друга јела
и пића из понуде ресторана); од конобара се очекује да
буде љубазан, тачан, брз и комуникативан, будући да је у
сталном и непосредном контакту са гостима и како репутација послодавца увелико зависи од њега, од запосленог се
не очекује само коректна услуга, него и то да госту боравак
учини што угоднијим; по потреби ради за шанком и одржава санитарно-хигијенске услове у шанку; по потреби, врши
послове и радне задатке сервирке: послужује храну и пиће
у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их
након употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора) за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама; дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање
при одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела
и пића); пошто од пацијената прими наруџбе, преноси их
особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи
што брже и што квалитетније; стара се о примени санитарно-хигијенских мера; за свој рад и средства рада која су му
поверена одговара главном конобару.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник
Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“
Кањижа; средње образовање III степена угоститељског или
другог смера са искуством у наведеним пословима.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас; биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; фотокопију личне карте; доказ о
вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним
вакцинама - дом здравља према месту пребивалишта или
боравишта у време вакцинације, за лица рођена од 1971.
године). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове конобара“.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, за потребе
Одељења за управљање смештајним
капацитетима, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене

Опис послова: обавља послове спремања и одржавања
комплетне хигијене соба, холове, просторије у приземљу,
гардеробе, канцеларије, тоалете, степениште, пословне
просторије, услужно-продајне просторије, спортску халу,
базене и комплетну рехабилитацију у целој установи;
намешта кревете, чисти собу и сав намештај у соби; свакодневно више пута износи отпадне материје; скупљене
отпатке обавезна је ставити у канте за смеће које се налазе у сметларнику; свакодневно чисти и одржава цео круг
смештајних објеката и других просторија; приликом свог
рада придржава се упутства и правилно користи средства ХТЗ заштите; одговорна је за хигијенски и естетски
изглед свих просторија; повремено врши генерално спремање свих подова, санитарних чворова, купатила, прање
прозора, теписона и сл.; пажљиво рукује вешом, другим
средствима и стварима гостију; на захтев гостију односи
и доноси гостински веш у кројачницу и вешерај, а његову
примопредају врши на основу писменог реверса; обавља
инструктажу нових собарица; пријављује надзорници штету ако је гост причинио боравком у соби; дужна је да све
нађене ствари у соби преда надзорници собарица; у својој
смени води књигу дежурства благовремено и ажурно уноси
све настале промене; за свој рад и средства рада која су
јој поверена одговара надзорници спремачица просторија
у којима се пружају здравствене услуге.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања
Кањижа“ Кањижа; основна школа.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас, кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом
здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације, за рођене од 1971. године). Напомена:
уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио законом и подзаконским актима
прописане вакцине. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге“.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

Специјалиста пнеумофтизиологије

за рад у Служби пнеумофтизиолошке
заштите и радиолошке дијагностике, у
АТД-е диспанзеру ДЗ Тутин
УСЛОВИ: VII/2 степен, завршен медицински факултет и
положен специјалистички испит из пнеумофтизиологије
Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији, извод из матичне
књиге рођених - венчаних, извод са евиденције незапослених, биографију са адресом и телефоном. Молбе се предају
Служби за опште и правне послове Дома здравља Тутин,
у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос“ или лично доставити у писарницу ДЗ Тутин.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине;
положен стручни испит за звање доктор медицине и поседовање лиценце или решење о упису у комору. Потребна
документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена
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фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце или решења о упису у комору,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија која не може
бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место ___________ редни број __________”.

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

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о упису у Лекарску комору или фотокопију
дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном, радно искуство најмање 6 месеци у звању доктора медицине.

Специјалиста дечије и превентивне
стоматологије
на одређено време у Служби за
стоматолошку здравствену заштиту

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију уверења о завршеној специјализацији из дечије
и превентивне стоматологије, фотокопију решења о упису
у Лекарску комору или фотокопију дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје
МУП), не старије од 6 месеци, уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје
суд), не старије од 6 месеци, кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, радно искуство најмање 3 године и 6
месеци у звању доктора стоматологије.

Самостални интерни ревизор

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

на одређено време, најдуже до 6 месеци,
непуно радно време 20 сати недељно

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

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
интерног ревизора, уверење да кандидат није осуђиван
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да
се против кандидата не води истрага и кривични поступак
(уверење издаје суд), не старије од 6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

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

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Катарине 22

Доктор медицине

пробни рад од 2 месеца, у Служби
за здравствену заштиту одраслих
становника са кућним лечењем,
здравственом негом и поливалентном
патронажом
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о упису у Лекарску комору или фотокопију
дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном, радно искуство најмање 6 месеци у звању доктора медицине.

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запосленог са боловања, за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслих
становника са кућним лечењем,
здравственом негом и поливалентном
патронажом
2 извршиоца
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања,
који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

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

Службеник за јавне набавке

о ЈН примењује), пружа стручну помоћ комисији у вези са
спровођењем поступка и обавља друге активности у вези
са спровођењем поступка јавне набавке, упућује Захтев за
добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка и за добијање сагласности за конкурентни
дијалог Управи за јавне набавке, израђује одлуку о покретању поступка јавне набавке, израђује решење о комисији за јавне набавке, води записник о отварању понуда у
поступцима јавних набавки, израђује уговоре у поступцима
јавних набавки. Објављује позив за подношење понуда/
пријава, конкурсну документацију, измене и допуне конкурсне докуметације, обавештење о закљученом уговору о
јавној набавци, на Порталу Управе за јавне набавке, доставља план набавки, измену плана набавки, тромесечни,
годишњи извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији путем Апликативног софтвера,
у законским роковима и обавља друге послове у оквиру
свог радног места у вези јавних набавки. Обавља послове за које је овлашћен решењем или одлуком директора,
а који су из делокруга рада службе, у оквиру свог степена
стручне спреме, односно образовања, радне способности и
занимања. За свој рад одговоран је помоћнику директора
за опште, правне и кадровске послове и начелнику Одсека
правних послова.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају посебне услове: високо
образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; положен
стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са
законом; најмање три године радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење
о држављанству, уверења/диплому о стеченом високом
образовању, доказ о радном искуству (потврде, уверења
и др.), сертификат службеника за јавне набавке (уколико
лице на поседује сертификат службеника за јавне набавке,
послодавац је у обавези да истом омогући да у року од
три месеца од дана заснивања радног односа, односно од
дана када се стекну услови, положи испит за службеника
за јавне набавке).
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за заснивање радног односа подносе се у неовереним копијама. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу ДЗ или послати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место
службеника за јавне набавке у Дому здравља Параћин“.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”, Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон: 035/573-186.

на одређено време због повећаног
обима посла до 24 месеца, у Служби за
обављање заједничких послова, Одсек
правних послова
Опис послова: припрема годишњи план јавних набавки,
план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки
и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну
набавку; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и
предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и
набавки на које се закон не примењује; контролише акте
донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај
и води евиденцију о спроведеним контролама, према
годишњем плану; учествује у поступцима јавних набавки
као члан комисије; прави план праћења и реализације
извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и води
евиденције из области свог рада. Прати законске прописе о
јавним набавкама и друге изворе права у вези јавних набавки као и њихове измене и допуне и благовремено указује
на исте директору, помоћницима и другим органима. Даје
правна мишљења о прописима у вези Закона о јавним
набавкама и подзаконским актима у вези истих, обавља
послове у вези са аплакативним софтвером - овлашћено је
лице за унос података у исти, пружа стручну помоћ у јавним расправама у поступку доношења одлука, општих аката и другим јавним расправама, стара се о легалном спровођењу поступка јавних набавки (набавке на које се закон

Посао се не чека, посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

административне послове ОБ Петровац на Млави. Рок за
пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве
слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или
доставити лично у Правну службу. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узета у разматрање
при избору кандидата.

Медицинска сестра - техничар

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

у специјализованим психијатријским
болничким установама које су
организоване за 24-часовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време због
замене привремено одсутног запосленог,
до повратка истог са неплаћеног
одсуства
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

у специјализованим психијатријским
болничким установама које су
организоване за 24-часовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме. Кандидат треба да
достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми
(захтева се четворогодишње средње образовање медицинског смера); оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; доказ о радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању);
обичну неоверену фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати у Правну службу Специјалне болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

1300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012-327-983

1) Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
пробни рад од 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар у
хемодијализи
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање у трајању од
четири године, стручни испит; лиценца, решење о упису у
комору; најмање три године радног искуства у наведеном
звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца
на основу којег се доказује радно искуство, оригинал или
оверена копија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена копија извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверена копија уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Лекарско уверење којим се доказује здравствена
способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Сервирка

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: основно образовање и најмање
три године радног искуства на пословима сервирке у здравственим установама. Уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи
са просечном оценом током школовања, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца, оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,
оригинал или оверену копију уверења о држављанству,
копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење
којим се доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је
да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос обавиће се разговор ради
прибављања додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове ОБ Петровац на
Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену
адресу или доставити лично у Правну службу. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у
разматрање при избору кандидата.

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

Медицинска сестара - техничар
4 извршиоца

Опис послова: Планира и пружа услуге здравствене неге
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира
лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о
стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних
инфекција; учествује у набавци потребног материјала;
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;
обавља послове из области јавног здравља (здравствено
васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким
индикацијама, врши унос података у области здравствене
статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва
крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема
лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од
сложености и специфичности радног места, сложености
и специфичности послова, сложености процедура, нивоа
ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају
се горенаведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршену средњу медицинску школу општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које радно место се пријављује-

те, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер; 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.

Виша медицинска сестра - техничар у
операционим салама
за рад у Служби анестезије

Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; обавља сложене
медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије,
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају
већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника,
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа
спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке
у спровођењу истог; одлаже и уклања медицински отпад
на прописани начин; прикупља, контролише и врши унос
здравствено-статистичких извештаја; прати и врши унос
показатеља квалитета здравствене заштите; учествује
у спровођењу програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна
средства за здравствено-васпитни рад; прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду
саветовалишта за одвикавање од пушења - по потреби
учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине
кориснике саветовалишта; спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; асистира
доктору стоматологије током спровођења стоматолошке
здравствене заштите; асистира при денталним и интраоралним снимањима; асистира при орално хируршким
интервенцијама; планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара - техничара; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; у зависности
од сложености и специфичности радног места, сложености
и специфичности послова, сложености процедура, нивоа
ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају
се горе наведена радна места.
УСЛОВИ: 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
више/струковне медицинске сестре - техничара; 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.

Виши радни терапеут

за Службу физикалне медицине и
рехабилитације
Опис послова: планира радну терапију; израђује програм
са описом поступака и предвиђених исхода терапије; прати
стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања
пацијента; подстиче и подучава пацијента за самостално
извођење вежби и учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима; спроводи активности стручног
усавршавања у области радне терапије.
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/струковног радног терапеута; 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.
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Медицина

Лекар опште медицине

за рад у Пријемно-ургентној служби
2 извршиоца
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију, односно
обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или супспецијалисте;
спроводи здравствену заштиту становништва; учествује
у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и:
завршено високо образовање (медицински факултет)
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; 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
завршеном високом образовању - медицинском факултету; 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове 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.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа - медицинска сестра
техничар; положен стручни испит за медицинску сестру
техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и
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здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о
волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте. Пријаве са
неопходним прилозима подносе се на наведену адресу, са
назнаком „Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узимане у разматрање. Кандидати могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

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

Доктор медицине у хитној медицинској
помоћи
на одређено време до 24 месеци због
повећаног обима посла, са скраћеним
радним временом, за рад у Служби хитне
медицинске помоћи са санитетским
превозом

Опис посла: збрињава пацијенте на месту повређивања,
односно нагло насталог обољења, којима је неопходно
указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; утврђује време и узрок смрти; обавља амбулантне прегледе и збрињавање I, II, III реда хитности, спроводи теренски рад на јавним местима, саобраћајницама,
у природи, приватним становима и др. Збрињава стања
која угрожавају живот, прима и тријажира позиве по степену хитности, даје савете, обезбеђује јавне, спортске и
културне манифестације, реагује у ванредним ситуацијама, одређује начин лечења, упућује на хитну дијагностику, спец. консултативне прегледе и на болничко лечење,
ради на апаратима - ЕКГ, дефибрилатор, кисеоник, обавља
медикацију, предњу тампонаду носа, пласира назогастричну сонду, збрињава ургентна психијатријска, неуролошка, педијатријска, интернистичка, хируршка, ортопедска
и гинеколошка стања и збрињава политрауматизоване
пацијенте, обавља лекарску пратњу у институције вишег
нивоа и при отпусту истих, учествује у раду комисије за
спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама. Обавља послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора,
а који су из делокруга рада службе у оквиру свог степена
стручне спреме односно образовања, радне способности и
занимања, одговара за свој рад начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Виша медицинска сестра - техничар у
поливалентној патронажи
на одређено време ради замене
привремено одсутног радника, са
скраћеним радним временом, за рад у
Служби за поливалентну патронажу
2 извршиоца

Опис посла: планира и пружа услуге процеса здравствене
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; спроводи превентивне
мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине
специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада; посећује труднице, породиље
и новорођенчад, малу и предшколску децу, у оквиру теренског рада; посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, менталних обољења, у оквиру теренског
рада; посећује жене генеративног и постгенеративног доба,
стара изнемогла лица, у оквиру теренског рада; сарађује
са другим учесницима у пружању здравствене заштите и
службама у заједници; обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања; требује потрошни материјал за службу; контролише
одлагање медицинског отпада на прописан начин; обавља
посете новорођенчету, деци, породиљи и породици, врши
све услуге из области патронаже, у складу са садржајем и
обимом превентивних мера спроводи здравствено-васпит-

ни рад, уредно води медицинску документацију, спроводи
сарадњу са заједницом у области здравствено-васпитног
рада и о томе подноси извештаје, обавља послове на које
је овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из
делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спреме, односно образовања, радне способности и занимања.
За свој рад одговоран је главном техничару службе.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама првог
степена (струковне/академске) 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; стручни испит, лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању више, односно струковне
медицинске сестре.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку
биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
уверење о држављанству, диплому о завршеној високој
медицинској школи, односно медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за самостални рад или решење о упису у комору, доказ да кандидат
има најмање шест месеци радног искуства у звању више,
односно струковне медицинске сестре односно доктора
медицине, лекарско уверење (подноси кандидат који буде
био изабран на конкурс). Докази о испуњености услова за
заснивање радног односа подносе се у неовереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ или послати
на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс
за радно место _________(навести тачан назив радног места за које се конкурише)“. Докази о испуњености услова
подносе се у овереним копијама или оригиналу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”, Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном
и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. За све информације можете се обратити на
телефон: 035/573-186.

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

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком
превентивне здравствене заштите
Опис посла: у тиму са докторима медицине и другима или
самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по
налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада; припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и
припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; учествује
у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и
врши антропометријска мерења; врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже
медицински отпад; води целокупну прописану медицинску
документацију, врши електронско фактурисање, наплаћује
партиципацију, предаје новац на благајну, спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија)
по налогу изабраног лекара. Учествује у пружању прве
помоћи у хитним случајевима, учествује у здравствено-васпитном раду, учествује у заказивању прегледа, контролише
документацију, чува медицинску документацију пацијената
од неовашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води
статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност
података, учествује у раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са
Законом о јавним набавкама. Обавља послове на које је
овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из
делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спреме, односно образовања, радне способности и занимања.
За свој рад одговоран је главном медицинском техничару
и начелнику Службе.
УСЛОВИ: средње образовање, завршена средња медицинска школа општи смер; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре
- техничара.
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Медицина

Лабораторијски техничар

са скраћеним радним временом, за рад у
Служби за лабораторијску делатност
Опис посла: узима узорке биолошког материјала, припрема
узорке, реагенсе, и опрему за биохемијска испитивања у
здравственој установи и у оквиру теренског рада; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске
опреме; ради на биохемијским и другим анализаторима;
изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у
складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану
медицинску документацију; правилно одлаже медицински
отпад. Прима и припрема биохемијско/хематолошки и др.
материјал за лабораторијску обраду, разврстава и врши
регистрацију материјала, припрема целокупни прибор и
материјал потребан за рад, узима капиларни узорак крви
за одговарајуће анализе, ради лабораторијске анализе
(биохемијске, хематолошке, преглед урина, столице као и
анализе кооугулације крви). Региструје пацијента од кога
је узет материјал и уредно га уписује у протокол, заводи
резултате анализа и уписује их у формуларе уредно према
налазима за сваког пацијента, наплаћује партиципацију и
др., предаје новац на благајну, издаје резултате пацијентима. Ради на дестилацији воде, заказује лабораторијске
анализе, учествује у раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са
Законом о јавним набавкама, обавља послове на које је
овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из
делокруга рада Службе, у оквиру свог степена стручне
спреме односно образовања, радне способности и занимања, одговоран је за свој рад главном медицинском техничару Службе и начелнику Службе.
УСЛОВИ: средње образовање - завршена средња медицинска школа, смер лаборант; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски
техничар.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, диплому о завршеној средњој медицинској школи - општи смер, односно смер лабораторијски
техничар, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу
или решење о упису у надлежну комору, доказ о радном
искуству од најмање шест месеци у звању медицинске
сестре - техничара, односно лабораторијског техничара,
лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран
на конкурс). Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу
ДЗ Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место ___________ (са
навођењем радног места за које се конкурише)“. Докази о
испуњености услова подносе се у овереним копијама или
у оригиналу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља
Републике Србије. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.
Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон: 035/573-186.

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

1) Здравствени сарадник - психолог
на одређено време до 2 године, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: филозофски факултет, одсек за психологију (VII
степен стручне спреме), тумач/преводилац српског знаковног језика и знање енглеског језика.

у условима за заснивање радног односа и сва четири сведочанства за радно место под редним бројем 2 потврду
о положеном стручном испиту, сертификат за тумача/
преводиоца српског знаковног језика за радно место под
редним бројем 1 сертификат о знању енглеског језика,
за радно место под редним бројем 1 фотокопију радне
књижице, извод са евиденције Националне службе за
запошљавање, лиценца или решење о упису у комору за
радно место под редним бројем 2. Приложити фотокопије
тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично
у писарницу ОБ Параћин или послати на горенаведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на
оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за рад приликом заснивања
радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је
објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати
кандидатима. За све информације можете се обратити на
телефон: 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, а
најкасније до 06.11.2020.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит за звање доктора
медицине, лиценца. Уз пријаву доставити и: оверену копију
дипломе, оверену копију о положеном стручном испиту,
оверену копију лиценце за рад, кратку биографију. Оглас
је отворен 8 дана.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у II одељењу - хируршка траума и
гастроинтестинална хирургија у Служби
за хирургију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

2) Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу за стационарно
лечење у Служби за педијатрију

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

3) Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

за рад у Одељењу анестезије у Служби
за анестезиологију и реаниматологију
при Заједничким медицинским
пословима

37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар у
дијагностици

за рад у Служби трансфузиологије при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

2) Медицинска сестра - техничар у
трансфузиологији

за рад у Служби трансфузиологије при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до истека
породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, IV или V степен, стручни испит, лиценца,
завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Кандидати за радна места 1 и 2 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.
За радно место 2 поред наведеног и: оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту.
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“ и називом и редним бројем радног места за које
се конкурише, а на наведену адресу.

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

4) Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

за рад у Служби микробиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски
техничар (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и са тачно наведеним радним местом за које
кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и
извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној

ОСТАЛО: Кандидати подносе молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из

Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

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

2) Лабораторијски техничар

на одређено време до 2 године, због
повећаног обима посла

матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа, доказ о радном искуству.
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 наведну адресу.

Доктор медицине

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама из области медицине у
трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит; лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце или решења о
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упису у Комору; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број
20/2018“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошка 68

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици (радиолог)
Опис послова: Упознаје се са медицинском документацијом
везаном за предложено снимање и претходним налазима
уколико их пацијент поседује; изводи прегледе самостално
или уз асистенцију РТГ техничара; врши анализу обављеног снимања, описује уочено стање и патолошке промене
утврђене снимањем, исте детаљно описује са издвојеним или општим мишљењем о стању и променама које
су утврђене; у случају потребе предлаже и додатне претраге како би се отклониле све сумње односно потврдило
постојање или не патолошке промене и њен медицински
карактер; поред анализе и очитавања РТГ снимака, може
да обавља ултразвучну дијагностику, дезинтометрију и даје
опис уоченог (налаз и мишљење), са образложењем свих
битних промене од значаја за правилно и тачно одређивање дијагнозе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира,
надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје
специјалности; учествује у раду лекарских конзилијума;
ради на унапређењу дијагностичких, терапијских и превентивних поступака; обавља и друге послове из своје струке
по налогу начелника и директора; За свој рад одговара
начелнику и директору.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме или стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама из
области медицине и завршена специјализација у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,
завршен медицински факултет, положен стручни испит,
положен специјалистички испит из радиологије, лиценца,
посебна здравствена способност за рад са изворима јонизирајућих зрачења, 5 година радног искуства. Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које послове се пријављују,
кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Као докази о испуњености услова
огласа подносе се: диплома о завршеном факултету, уверење о положеном специјалистичком испиту, уверење о
положеном стручном испиту, уверење о посебној здравственој способности за рад са изворима јонизирајућих зрачења, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца,
уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном
искуству). Докази о испуњености услова огласа подносе се
у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаву са документацијом
достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место - доктор
медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици (радиолог)”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор између пријављених кандидата врши се на
основу приложене документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани ради пружања
додатних података који могу бити потребни за одлуку о
пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током
школовања, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања, итд). Ако последњи дан рока
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног
празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Фармацеут (магистар фармације)

у Одељењу за фармацеутску здравствену
делатност - Болничка апотека у
Служби за дијагностику и заједничке
медицинске послове, на одређено време
до повратка запослене са боловања,
пробни рад до 3 месеца
Опис посла: обавља све послове везане за стручну квалификацију фармацеута, учествује у изради приправака,
учествује у набавци лекова и потрошног материјала, врши
квалитативни и квантитативни пријем лекова и потрошног
материјала, прати потрошњу лекова на Институту, учествује у давњу предлога за рационализацију и начин евидентирања лекова, планира потрошњу лекова, обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног
руководиоца, за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: 1. висока стручна спрема VII/1 степен - завршен фармацеутски
факултет, 2. положен стручни испит, 3. лиценца за рад (или
упис у именик Фармацеутске коморе). Кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и биографију са
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Уз молбу се
у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа: диплома о завршеном фармацеутском факултету, уверење о положеном стручном испиту за звање фармацеута,
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена, уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци, уверење да кандидат
није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије
од 6 месеци, доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду,
потврда послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати,
фотокопију личне карте, доказ о имунолошком статусу и
санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...) Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем једног фармацеута“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Оглас објавити у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије.

Виши РТГ техничар

у Одељењу за радиолошку дијагностику
у Служби за дијагностику и заједничке
медицинске послове, пробни рад од 3
месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: основне
студије у трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године или струковне студије првог степена (основне
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца за рад. Заинтересовани кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију
са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеним основним или струковним
студијама првог степена (наведено у посебним условима),
уверење о положеном стручном испиту, здравствена способност за рад у радиологији, познавање рада на рачунару
(MS Office), дозвола за рад - лиценца издата од надлежне

коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци),
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца).

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: основне
студије у трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године или струковне студије првог степена (основне
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, положен
стручни испит, лиценца за рад. Заинтересовани кандидати
подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз
коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о завршеним основним или струковним студијама првог степена (наведено у посебним условима), уверење о положеном стручном испиту, дозвола за
рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о
упису у именик коморе, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6
месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење из
полицијске управе, не старије од 6 месеци), доказ о радном
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Клинике за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршена средња
медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар
или медицинска сестра техничар, положен стручни испит,
лиценца за рад. Кандидати подносе својеручно потписану
молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци),
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца)

Медицинска сестра - техничар

за потребе Клинике за хирургију, пробни
рад од 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршена средња
медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар
или медицинска сестра - техничар, положен стручни испит,
лиценца за рад. Кандидати подносе својеручно потписану
молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда,
не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
(из полицијске управе, не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Лабораторијски техничар

у Генетској лабораторији Службе за
медицинску генетику Стационара
Клинике за педијатрију, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршена
средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар,
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положен стручни испит, лиценца за рад. Заинтересовани
кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем
и биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту,
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
(из полицијске управе, не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Возач

у Сервису за техничке послове у
Одељењу за техничке и услужне послове
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије.
Кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем
и биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о завршеној средњој школи,
фотокопија возачке дозволе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије
од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење
из полицијске управе, не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Спремачица у стационару

у Сервису за одржавање хигијене, у
Одељењу за техничке и услужне послове
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: завршена основна школа, заинтересовани кандидати подносе
својеручно потписану молбу за пријем и биографију са
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене основне школе, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од
6 месеци), доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду,
потврда послодавца). 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем на оглас - наведите
назив радног места за које се конкурише”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ности услова подносе се у оригиналу или овереним копијама, не старијим од 6 месеци.

Спремач/спремачица

за рад у Служби за одржавање хигијене
УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су: основно образовање, радно искуство на истим пословима у здравственим установама. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеној школи, уверења или потврде
о радном искуству на истим пословима у здравственим
установама, извод из казнене евиденције да кандидат
није осуђиван, лекарско уверење (подноси кандидат који
буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености услова
за заснивање радног односа на напред наведеном радном
месту подносе се у оригиналу или овереним копијама, не
старијим од 6 месеци.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и
опште послове ДЗ Смедеревска Паланка или послати на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података, који могу бити
важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон 026/319-933.

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

Оглас објављен 31.10.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: доктор медицине - изабрани лекар, за рад у Служби
за дечије болести, на одређено време до повратка одсутног радника. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

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

Медицинска сестра

у интензивној нези нивоа 2 - коронарна
јединца, за потребе Одсека коронарне
јединице са посткоронарном негом,
у Служби за унутрашње болести, на
одређено време до повратка привремено
одсутне запослене са неплаћеног
одсуства

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа, медицинска сестра/техничар - општи смер; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Возач у санитетском превозу

Медицинска сестра/техничар

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

за рад у Служби хитне медицинске
помоћи са санитетским превозом
УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су: средње образовање, возачка дозвола Б категорије, 2 године радног искуства на пословима
возача, радно искуство на пословима возача у здравственим установама. Кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о завршеној школи,
уверења или потврде о радном искуству на пословима
возача и возача у здравственим установама, фотокопију
возачке доволе Б категорије, извод из казнене евиденције
да кандидат није осуђиван, лекарско уверење (подноси
кандидат који буде изабран на конкурсу). Докази о испуње-

Бесплатна публикација о запошљавању

на болничком одељењу за потребе
Службе пнеумофтизиологије, на
одређено време до повратка запослене
са трудничког, односно породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа, медицинска сестра/техничар - општи смер; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра у онкологији и
хемиотерапији

за потребе Службе за продужено
лечење и негу, Одсек онкологије са
дневном болницом, на одређено време
до 6 месеци, ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа, медицинска сестра/техничар - општи смер; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра/техничар на
болничком одељењу
за потребе Службе урологије, са
пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа, медицинска сестра/техничар - општи смер; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка на рад привремено одсутног
запосленог са јавне функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, доктор медицине; 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, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине за потребе Службе
хирургије
на одређено време до 6 месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, доктор медицине; 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, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине за потребе Службе
хирургије
Одсек дечије хирургије, са пробним
радом од 3 месеца
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, доктор медицине; 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, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

Биолог/молекуларни биолог

за потребе Одсека за дијагностику
и лечење стерилитета са
ендрокринологијом и биомедицински
потпомогнутом оплодњом Службе за
гинекологију и акушерство, на одређено
време до 6 месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен биолошки
факултет, мастер биолог, положен стручни испит; пожељно радно искуство на пословима биолошки потпомогнуте
оплодње. 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; потврда о радном искуству; извод из МК
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛАРА ФАРМ“

11070 Нови Београд, Париске комуне 13

Дипломирани фармацеут

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару, поседовање лиценце. Пријаве слати у року од 15 дана
од дана објављивања огласа.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-1014

1) Виша гинеколошко-акушерска
сестра

на одређено време до повратка одсутног
радника до 12 месеци
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер гинеколошко-акушерски (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

2) Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време до 12 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер гинеколошко-акушерски (IV степен стручне спреме), положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и са тачно наведеним радним местом за које
кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и
извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној
у условима за заснивање радног односа, сва четири сведочанства за радно место под редним бројем 2, потврду о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице,
извод са евиденције Националне службе за запошљавање,
лиценца или решење о упису у комору. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично
у писарницу ОБ Параћин или послати на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
рад приликом заснивања радног односа. Рок за подношење
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пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршеном конкурсу предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон: 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, локал 113
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Доктор медицине изабрани лекар
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области медицинских
наука (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) - звање доктор медицине; да је кандидат пунолетан; да је положио
стручни испит; да је уписан у именик Лекарске коморе
Србије; да је добио или обновио одобрење за самосталан
рад у струци (лиценцу) издато од Лекарске коморе Србије;
да има најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. Потребна документа: биографија; фотокопија личне карте; оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце, односно Решења о издавању или обнављању лиценце или доказ да је поднет захтев за издавање, односно
обнову лиценце. Лична радна дозвола уколико је кандидат
страни држављанин. Оригинали извода из матичне књиге
рођених и уверења о држављанству или оригинали чије се
фотокопије оверавају не смеју бити старији од 6 месеци.
Оверене фотокопије диплома о стручној спреми, уверења
о положеном стручном испиту и лиценце, односно решења
о издавању или обнављању лиценце, не сме бити старија
од 6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом
заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве у затвореној коверти слати или
доставити лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227
Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа
за радно место доктора медицине изабраног лекара”. На
полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити на телефон: 034/6841-130 локал 113 или путем мејла: dzbatocina@
mts.rs. Трајање огласа: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130 локал 113
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - завршена основна школа; да је кандидат пунолетан. Потребна документа: биографија; фотокопија личне карте; оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; лична радна дозвола (уколико је кандидат страни држављанин). Оригинали
извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству или оригинали чије се фотокопије оверавају не смеју
бити старији од 6 месеци. Оверена фотокопија дипломе о
стручној спреми не сме бити старија од 6 месеци. Изабрани
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве у
затвореној коверти слати или доставити лично на адресу:
Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша
Обреновића 1, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место спремачице”. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити
на телефон: 034/6841-130 локал 113 или путем мејла:
adrese dzbatocina@mts.rs. Трајање огласа: 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311
e-mail: dzkrupanj@gmail.com

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: високо образовање; на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, знање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију: диплому о завршеном факултету, оригинал или оверену фотокопију; кратку биографију. Пријаве се подносе на
адресу или непосредно у ДЗ Крупањ, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166

Сарадник у психосоцијалној
рехабилитацији у болничким
установама специјализованим за
психијатрију

на одређено време, најдуже до 24
месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
- звање дипломирани комуниколог; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године - звање дипломирани комуниколог. Опис послова:
организује и спроводи терапију из области ликовне културе, прати ефекте овог терапијског приступа; спроводи
терапијске методе претежно вербалном експресивном
терапијом, организује читање књига и часописа пацијената и организује литерарни рад пацијената; организује и
спроводи разне методе гимнастичке и фискултурне терапије, организује и учествује у спортским играма пацијента;
рганизује и спроводи музико терапију у терапијским групама, организује међуодељенска дружења и такмичења;
организује рад групе пацијената у оквиру радне терапије и
спроводи одабрани програм радне терапије; врши надзор
над пацијентима за време рада са њима и спроводи мере
будности и чувања психијатријских пацијената од повреда,
суицида, бекства и сл. за време спровођења терапијских
метода.
ОСТАЛО: Кандидати предају: кратку биографију (CV);
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању - звање дипломирани комуниколог. Напомена:
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на
следећу горенаведену адресу или доставити лично у архиви Болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа код Националне службе запошљавања и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско
уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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

Ветерина / Индустрија и грађевинарство

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА ОРДИНАЦИЈА
„Др МАЈА ИЛИЋ“

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

6) Зидар

10 извршилаца

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

Електроинсталатер

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10ж /I лок.НП4
тел. 063/205-336

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

Дипломирани ветеринар

5 извршилаца

7) Лимар

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

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

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа и
демонтажа светиљки и други електро радови.

8) Армирач

УСЛОВИ: без обзира на образовање; потребно искуство у
раду са електроинсталацијама - минимум 12 месеци.

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

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.

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, смер ветеринарска медицина, познавање рада на
рачунару, возачка дозвола Б категорије, средњи ниво
знања енглеског језика, поседовање лиценце. Пробни рад
1 месец. Пријаве слати на e-mail: vetybc@gmail.com, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

Индустрија и грађевинарство
„ТРИ БЕСТ“ ДОО

Петроварадин, Динка Шимуновића 43б

Mашински техничар

за рад у Београду, на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство: 12
месеци. Теренски рад. Трајање конкурса: до 07.12.2018.
Потребно је да кандидати пошаљу своје радне биографије
на имејл: info@tribestbl.com.

„НЕКТАР“ ДОО
Бачка Паланка
Новосадски пут 9
e-mail: posao@nectar.rs

Оператер у производњи
18 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен, прехрамбени, машински, електро смер; небитно радно искуство. Рад у сменама, ноћни
рад. Радно место са повећаним ризиком. Јављање на горенаведени имејл. Рок за пријаву: 14.12.2018.

5 извршилаца

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
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

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

Дипл. грађевински инжењер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта и грађевинских књига; познавање рада на рачунару - Excel, Word;
возачка дозвола Б категорије; поседовање једне од лиценци 410, 411, 413, 414.

Молер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на
одређено време 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство
у глетовању, кречењу и осталим молерско-фарбарским
радовима.

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

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

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

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

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

1) Електромонтер

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

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

Помоћни грађевински радник

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

5 извршилаца

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Бравар - варилац

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.

Национална служба
за запошљавање

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

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

Армирач

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

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

Руководилац градилишта

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

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

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

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

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

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.

Зидар

Тесар

Прехрамбени технолог

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

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.

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Помоћни грађевински радник

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.

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

„АНТИКОР“ ДОО

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова Варош

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

Запошљавање у Републици Србији, након тога могуће
упућивање запослених на привремени рад у Хрватску.

Помоћни грађевински радник

Хидроизолатери

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

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован
радник.

на одређено време
5 извршилаца

Металофарбар

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

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.

| Број 806 | 05.12.2018.

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.

Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац,
Ниш, Београд, Нови Сад (радионице)
- у зависности од места боравишта
кандидата
3 извршиоца
Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.
УСЛОВИ: КВ столар, III, IV или V степен стручне спреме;
радно искуство: небитно.

КВ тесар

Помоћни грађевински радници
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Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

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

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.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

КВ столар

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

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

Moлер

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

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

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован
радник.

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

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

Тесар

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

Ћуприја, Цара Лазара 109
тел. 035/8871-508

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

на одређено време
5 извршилаца

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

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

Шеф смене

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

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

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних активности
у производњи; припрема заваривачке документације за
производњу; планирање активности заваривања и контрола заваривања; провера важности атеста и атестирање
заваривача; спровођење сертификације поступака заваривања и радних проба.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

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

Помоћни радник

на одређено време

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.

Опис посла: руковање мостним дизалицама (50т) појединачно или у спрези са другим дизалицама; рукује крановима са командама на тлу; пренос терета слободним
транспортним путевима или у случају њихове закрчености безбедан пренос преко других објеката; вађење и
спуштање активног дела трансформатора у суд; утовар и
истовар трансформатора и делова (опреме); ради и друге
послове по налогу надређених руководилаца из делокруга
свог рада.

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца

Резач

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

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме; обавезно радно
искуство минимум 1 година на истим или сличним пословима; сертификат за управљање краном. Профил кандидата:
одговоран, прецизан и савестан; способан за рад у тиму.
Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати пријаву са радном биографијом могу
да пошаљу на e-mail: leposava.knezevic@comel.co.rs.

„ПЛАНТЕР“ ДОО ШАБАЦ
ХЛАДЊАЧА ИРИГ
22406 Ириг, Румски пут бб
e-mail: info@planter.rs

Бравар - механичар

за рад у хладњачи за прераду воћа и
поврћа

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.

О нама: Компанија „Плантер“ основана је 2010. године, а
основна активност је прерада и замрзавање воћа и поврћа.
Највећи део производног асортимана намењен је извозу
на инострана тржишта. Производни и складишни постори
смештени су у Иригу и простиру се на 10 хектара и на више
од 15000 квадратних метара производног и складишног
простора. Капацитет складишног простора на минусном
режиму је 8.500 тона. У својој производњи примењујемо
стандард ИСО 9001:2015, ИСО 22000:2005 и ФССЦ 22000.

Електрозаваривач

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

Опис посла: ради у сменама као погонски бравар - механичар, ремонтује машине, процесну опрему, средства
унутрашњег транспорта, пољопривредну механизацију и
моторна возила у оквиру привредног друштва, припрема,
поставља, означава, испитује и контролише машине у појединим линијама за прераду воћа и поврћа у ДЗ производе
и постојеће пољопривредне машине, подешава, одржава,
прати и коригује рад појединих машина, у свим доменима
спроводи радње текућег механичког одржавања, организује и контролише операције прања, сушења и припреме машина за даљи рад, одржава, контролише и унапређује механичке аспекте система за хлађење, грејање,
пнеуматику, хидраулику, водоснабдевање, и др., поштује
и примењује процедуре, радна упутства, радне налоге,
дневнике, извештаје и остала правила која су прописана у
привредном друштву.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, III или IV степен стручне
спреме смера за бравара, механичара и сличне машинске
струке, практично и употребљиво познавање браварског и
механичарског заната, оспособљеност за класично и аргонско варење, спремност за учење и примену пригодних
решења и унапређења на постојеће индустријске машине,
комуникативност и спремност за тимски рад, одговорност,
тачност, истрајност, возачка дозвола Б категорије, радно
искуство: 6 месеци у струци (пожељно).

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.

Кандидатима нудимо: минималну зараду од 55.000
динара, креативност и одговорност у раду, усавршавање,
рад у динамичном окружењу уз уважавање професионалности и стручности у раду. Понуде слати на mail: info@
planter.rs. Конкурс отворен 15 дана.

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 022/2150358 (звати од 8 до 16 часова), лице за контакт: Небојша
Нешковић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Краниста

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер;
радно искуство минимум 3 године; познавање стручних
норми; знање енглеског језика - виши ниво, рад на рачунару - MS Office, AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме заваривања DIN EN 15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE
сертификат, положен стручни испит. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Небојша
Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

COMEL TRANSFORMATORI DOO

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

Електричар - механичар

за рад у хладњачи за прераду воћа и
поврћа

Посао се не чека, посао се тражи

Опис посла: ради у сменама као погонски електричар, припрема, повезује, означава, испитује и контролише машине
у појединим линијама за прераду воћа и поврћа у ДЗ производе, подешава, програмира, прати и коригује рад појединих програмабилних машина (тунели за ДЗ, аутоматске
ваге, пакерице, колор сортирка, метал детектори, штампачи и обележивачи, фреквентни регулатори, виљушкари и
др.), организује и контролише операције прања, сушења
и припреме машина за даљи рад, одржава, контролише
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и унапређује електричне аспекте система за хлађење,
грејање, пнеуматику, хидраулику, водоснабдевање, и др.,
поштује и примењује процедуре, радна упутства, радне
налоге, дневнике, извештаје и остала правила која су прописана у привредном друштву.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, III или IV степен стручне
спреме смера за електротехнику, електронику или аутоматику, практично и употребљиво познавање електротехнике,
електронике и аутоматике, спремност на учење и примену
програмирања индустријских машина, вештина рада на
рачунару, пожељно познавање енглеског језика, комуникативност и спремност за тимски рад, одговорност, тачност,
истрајност, возачка дозвола Б категорије, радно искуство: 6
месеци у струци, (пожељно).
Кандидатима нудимо: минималну зараду од 58.000
динара, креативност и одговорност у раду, усавршавање,
рад у динамичном окружењу уз уважавање професионалности и струцности у раду. Понуде слати на маил: info@
planter.rs. Конкурс отворен 15 дана.

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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

Возач теретног возила са приколицом

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

Б Е О Г РА Д

Култура и информисање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО
КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

24400 Сента, Главни трг 2

Редовни професор за ужу научну
област Економска геологија

Бински мајстор

пробни рад од 3 месеца
Послови и задаци: обавља мање сложене послове везане
за техничке припреме за несметани рад за време проба;
контролише и брине за сав инвентар у сали и дужан је да
сваку неисправност одмах пријави; врши утовар и истовар
расветне уређаје и другог потребног инвентара приликом
гостовања у земљи и иностранству; склапање, повезивање, монтажа, постављање, промена и уклањање декора
и друге опреме са сцене у позоришту и на гостовањима;
припрема декор за транспорт, утовар и истовар у позоришту и на гостовањима; дежура на пробама према распореду рада, стара се о успостављању нормалних услова
за рад и дежура током свих активности у сали установе;
обавља и друге послове по налогу директора Позоришта.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство од 1
године. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана оглашавања. Молбе за пријем у радни однос, са назнаком „За
оглас“, заједно са исправама којима се доказују сви услови
за заснивање радног односа, треба доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне молбе се не
узимају у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “ЉИГ”
14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3443-462

Оглас објављен 03.10.2018. године у публикацији
„Послови“ за радно место: директор на мандатни
период од четири године, поништава се у целости.

Наука и образовање

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

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Возач теретног возила у
међународном транспорту

Услови за пријем у радни однос

5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи (Шпанија, Португалија).
УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно искуство
у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е категорије.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на
телефоне: 060/7427-354, 060/4427-378, лица за контакт:
Ненад Савић, Небојша Савић.

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
30
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018) и одредбама чл. 1, 6, 24 и 26 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. године), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
доказ о учешћу на међународном или домаћем научном
скупу, доказ о објављеном уџбенику или монографији,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет,
11000 Београд, Ђушина 7, соба 107, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област
Инжењерство нафте и гаса

на одређено време од три године
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих
докторских студија који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или
кандидат који има академски назив магистра наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови
утврђени су одредбама члана 84 став 1 и став 2 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 73/2018). Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми - оверена, уверење о уписаним докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми докторске
дисертације за кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд, Ђушина
7, соба 107. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“
11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

Члан 139

Наставник математике

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.

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 35 часова
недељно

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до краја
школске 2018/19. године, са 20 часова
недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17 и 3/17 и 13/2018) и да испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став
1) тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (орилинал); попуњен пријавни формулар са званичне интернет старнице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Одабраним кандидатима се врши психолошка процена спо-
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Наука и образовање
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве на конкурс са
потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања на адресу школе. Сви докази прилажу се у
оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНA ШКОЛA
„МИЋА СТОЈКОВИЋ“

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
за наставника математике - професор, односно дипломирани математичар; мастер професор математике; дипломирани математичар - информатичар; VII степен стручне
спреме одговарајућег занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да поседују
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да испуњавају
остале услове прописане чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4
и 5 Закона о основама система образовања и васпитања,
а у складу са чланом 142 да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: краћу биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге
рођених; кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање, почев од 10.09.2005.
године дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена са своје високошколске
установе; потврду или уверење високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - доставља кандидат уз пријаву на конкурс;
уверење надлежног органа - суда да се против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница - доставља кандидат уз пријаву на конкурс. Обавезно доставити
и пријаву попуњавањем формулара за пријаву на конкурс,
коју кандидати могу пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије или
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
о томе прилаже се уз конкурсну документацију). Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа
као доказ да су верне оригиналу. Пријаве се достављају
секретаријату ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима, лично или
поштом на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”, лично или препорученом поштом.
За додатне информације обратите се секретаријату школе
на телефон: 011/8541-213. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

11306 Гроцка, Булевар револуције 11

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене 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 и 27/2018 - др. закони), 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 „Илија Гарашанин“ Гроцка. Општи
услови из Закона о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 54/09,
32/13, 75/14), посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б
тел. 011/2762-732

Редовни професор за ужу научну
област Библистика, тежиште
истраживања Свето писмо Новог
завета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави
и раду са студентима из уже научне области, кандидати
који имају учешћа у међународним и домаћим научним
конференцијама, кандидати са учешћем у међународним
научним пројектима, као и кандидати који су учествовали у
научно-истраживачким пројектима из наведене уже научне
области, које финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.

Ванредни професор за ужу научну
област Практично богословље,
тежиште истраживања Канонско право
и хришћанска социологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у међународним и националним
научним скуповима и пројектима међународне сарадње,
као и кандидати који имају активног искуства и остварених
резултата у примењеним аспектима сфере општег научног
интересовања.

Ванредни професор за ужу научну
област Систематска теологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима.
ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одгова-

рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о радном искуству у академској настави и раду
са студентима из уже научне области као и/или докази о
учешћу у пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, учешћу у међународним
и домаћим научним конференцијама националним скуповима и међународним научним пројектима и пројектима
међународне сарадње и у научно-истраживачким пројектима из уже научне области, о оствареним резултатима у примењеним аспектима сфере општег научног интересовања
као и друга документација, подносе се на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Хумана генетика
на одређено врме од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет; докторат медицинских наука из уже научне области,
да испуњава остале услове предвиђене чл. 74 став 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као и Статутом Факултета за избор у звање доцента. Документа која је потребно
доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија,
оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених,
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се на наведену адресу Факултета, у року од 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
11080 Земун, Призренска 37
www.osradivojpopovic.edu.rs

Дефектолог васпитач

у дому ученика у посебним условима, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање из чл. 140, 141 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/2017 и 27/18 - др.закони) и у складу са чланом
3 и чланом 10 став 1, 2 и 4 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у
соновној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018),
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 РС; 5) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (CV); доказ о одговарајућем
образовању; уверење о неосуђиваности (оригинал, да није
старије од 2 месеца); уверење о држављанству (оверена
копија или оригинал, да није старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал).
Доказ о знању српског језика достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат
који буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору дефектолога васпитача у дому ученика у посебним условима конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
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психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир. Документа се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за радно место
дефектолог васпитач у дому ученика у посебним условима”.

биографију, извод из матичке књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење из казнене евиденције да лице
није осуђивано, да није покренута истрага, нити подигнута оптужница, да правоснажном пресудом нису осуђени
за кривично дело против полне слободе, фалсификовање
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, оверену фотокопију дипломе, списак радова - портфолио у дигиталној форми (резолуција 72 ppi).

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ“

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“

11000 Београд, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују најмање средњу
стручну спрему и доказ о завршеној обуци за педагошке
асистенте и да испуњавају услове утврђене Правилником
о програму обуке за педагошког асистента. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело утврђено у члану 12 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој врсти и
степену образовања, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом
на адресу: Основна школа „Раде Драинац“, 11211 Борча,
Београд, Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе
информације могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 011/3322-950.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Звездара, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник струковних студија у звању
предавача за групу предмета из
поља уметности, област Примењене
уметности и дизајн, ужа област
Графички дизајн
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: обавезни услови - радно искуство од минимум 3
године и реализовани стручни радови из области којој припада ужа област за коју се бира у звање; напредно знање
у раду у софтверском пакету Adobe CC; радно искуство у
области графичког дизајна, искуство у области веб-дизајна
и дизајна интерфејса. У звање предавача из поља уметности може бити изабрано лице које има високо образовање на студијама другог, односно првог степена високог
образовања по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или лице које има
стручни назив магистар наука, односно специјалиста академских студија из одговарајуће области којој припада ужа
област за коју се бира, стечено по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, као и призната остварења из одговарајуће области
којој припада ужа област за коју се бира, позитивну оцену
наставног рада, осим ако се бира по први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и
способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати који се
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником о
организацији и систематизацији послова. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на обрасцу за пријаву на конкурс наставника - преузима се са сајта школе: www.vslpu.
edu.rs и достављају у електронској и штампаној форми),
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11070 Нови Београд
Омладинских бригада 58
тел. 011/2143-965

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона, да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
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 или стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године.
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; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да има
положен испит за директора установе. Комисија за избор
директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно
обављао дужност директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о радном стажу (најмање 8 година рада на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања), уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона
(не старије од 6 месеци), доказ да за кандидата није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (нов образац), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико је кандидат претходно обављао
функцију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), радну биографију и преглед кретања у служби и стручно
усавршавање, план и програм рада директора школе. Доказ
о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за
директора школе који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом. Пријаве
са потребном документацијом доставити на наведену адресу
у затвореној коверти, са назнаком „Комисији за избор директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
11160 Београд, Моме Димића 2

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 вишим
образовањем, сходно важећем Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Додатна знања/радно искуство: дозвола
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), знање рада на рачунару. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385
Оглас објављен 31.10.2018. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места:
- професор српског језика и књижевности, са
94,44% радног времена, на одређено време, до
повратка запосленог са дужег боловања;
- професор математике, на одређено време до
повратка запосленог са дужег боловања и
- професор математике, са 11,11% радног времена, на одређено време до повратка запосленог са
дужег боловања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за
Међународноправну ужу научну
област, предмет Увод у право
европских интеграција
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75 став 4 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17,
27/18 и 73/18) и чл. 110, 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за Међународноправну ужу
научну област, предмет Увод у право
европских интеграција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или има академски назив магистра наука из научне
области за коју се бира. Избор се врши у складу са чланом
82 и чланом 84 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна пријава кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству), подносе се Правном факултету
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Асистент за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови за кандидате су прописани одредбама
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду, Статутом Факултета, Правилником о ближим
условима за избор сарадника Факултета и Критеријумима
за стицање звања наставника и сарадника на Економском
факултету у Београду. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у
области финансијског рачуноводства. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови),
копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22
тел. 011/260-38-47

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове прописане чл.
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о соновама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и
психолога на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе 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 (са завршеним студијама 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,
односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника, да има обуку и положен испит за директора
школе (кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит), да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није правоснажном пресудом осуђиван 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора. 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. Уз пријаву доставити оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи ово уверење неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском поку положи испит за директора школе),
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију уверења да није покренута истрага, нити да се води поступак пред надлежним судом (не
старије од 6 месеци), потврду о радном искуству најмање 8
година у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада

Бесплатна публикација о запошљавању

директора школе, оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична
дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у
образовању (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење
о знању српског језика уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључивања уговора. Кандидат
попуњава пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампан формулар заједно са пријавом и комплетном
документацијом доставља лично или поштом на наведену
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Министарства просвете и заједно са одштампаним формуларом прилаже диплому о стеченој стручној спреми (или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), уверење о
држављанству (или оверену фотокопију, не старију од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци), доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом. Лекарско 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 заједно са
попуњеним и одштампаним формуларом доставити на
наведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Оглас
за шефа рачуноводства“, лично или путем поште.

11030 Београд, Благоја Паровића 156

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације предмет Теорија и методика спортске
гимнастике

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Олигофренологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године, односно стечен научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005 године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављене научне, односно стручне радове у научним часописима или зборницима
са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак
објављених научних радова, оригинал радови, оверене
фотокопије диплома о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченим научним називом
доктора наука из одговарајуће научне области, потписана
изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја
Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58
тел. 011/214-39-65

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутне
запослене која је на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање економске струке, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
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
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области, да кандидат испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
Републике Србије” бр. 88/2017), као и Статутом Факултета
за избор у звање редовног професора. Документа која је
потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне
књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Пријаве на конкурс са
свим прилозима подносе се на наведену адресу Факултета,
у року од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“
бр. 88/17 и 27/18-др. закон): 1. да има одговарајуће високо
образовање за наставника гимназије, педагога или психолога школе стечено на: студијама другог степена (мастер
академске студије,мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да 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 као и да против кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужница; 4. да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да има дозволу за рад наставника, васпита-
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ча и стручног сарадника; 8. да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 9. да има обуку
и положен испит за директора установе, односно да изабрани кандидат у законском року положи испит у складу
са Правилником о програму обуке и полагања испита за
лиценцу директора установе образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања (не старију од 6 месеци);
оригинал/оверену фотокопију уверења 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); оригинал/оверену фотокопију уверења да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци); уверење Привредног суда да није осуђиван за
привредни приступ у вршењу раније дужности; оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико
је кандидат претходно обављао функцију директора школе и доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Пријаву на
конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у
служби и стручним усавршавањем, план и програм рада
директора школе. Доказ о знању српског језика, на којем
се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за
избор директора и комплетном документацијом доставља
на адресу школе: XII београдска гимназија, 11010 Београд,
Војводе Степе 82, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе”лично или путем поште.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, преко
телефона: 011/2460-361.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА ЂУКИЋ“

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

Наставник српског језика и
књижевности

са 94,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог,
а најкасније до 31.08.2019. године,
за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча

Наставник математике

са 100% радног времена и 2 часа преко
норме, на одређено време ради замене
одсутног запосленог, а најкасније до
31.08.2019. године, за рад у матичној
школи и у издвојеном одељењу Велика
Иванча
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду;
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 заштиће-
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них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; знање језика на
коме се остварује образовно- васпитни рад; услови из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18); услови
из Правилника о степену и врсти оразовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основнојшколи (“Сл. гласник РС Просветни преглед” бр.
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17). Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС,113/2017), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 и 140 и
142 Закона о основама система образовања и вспитања
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018, 27/18 - и др.
Закони) и уз пријаву на конкурс поднесе доказ о: 1) одговарајућој врсти и степену стручне спреме и образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
2) о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; 3) потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање 4) уверење о држављанству Републике Србије;
5) доказ о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тачком 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњености услова уз пријавни
формулар: оверена копија дипломе о одговарајућем образовању (фотокопија не старија од 12 месеци), оригинал
или оверена копија уверења о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија не старија од 12 месеци); оверена
копија доказа о испуњености услова који се односе на образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи, или доказ о положеном стручном испиту - лиценци
(оверена фотокопија не старија од 12 месеци); потврду да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - оригинал не старији од 3
месеца; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; пријава на конкурс. Кандидати су дужни
да попуне пријавни формулар који се може наћи на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, те да документацију која доказује
испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставе школи. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног
формулара који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу,
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу
или донети лично у просторије школе, радним даном од
8.00 до 13.00 часова.

ОШ ”ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”
11030 Београд, Николаја Гогоља 40
тел. 011/3542-114

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља: 1)
лице које испуњава услове прописане чланом 122 чланом
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и
27/18) 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, да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да лице поседује фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника
односно стручног сарадника, потврду да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 3) лице које
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4) лице које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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; 5) лице
које има држављанство Републике Србије; 6) лице које зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу документацију: биографске податке, план рада,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника,
односно стручног сарадника, потврду 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, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће 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 у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и о непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од шест месеци); доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног суда, не старије од шест месеци да није покренута
истрага или подигнута оптужница која је стала на правну
снагу); доказ да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда/
уверење привредног суда, не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не сме бити старије од 6 месеци); оверену фотокопију доказа да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење (може бити и старије од шест месеци
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); доказ
о држављанству Републике Србије (не сме бити старије
од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе
- уколико га поседује. Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Директор се бира на период од четири године. Пријаве се достављају у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на адресу:
Николаја Гогоља 40, Београд, са назнаком „Конкурс за
директора”, искључиво препорученом поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. За све
додатне информације можете се обратити секретаријату
школе, на телефон: 011/3542-114.
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БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ”

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

Наставник математике

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

Наставник физике

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

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутне
запослене до повратка са боловања,
преко 60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 став 1 тачка 1)-5 и чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) и према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете), доставити:
CV са кратком радном биографијом; диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању (оригинал или
оверену фотокопију); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; извод из матичне књиге рођених - нови образац
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријава са доказима
о испуњености услова конкурса може се поднети лично или
поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс“.
Неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

ЈАГОДИНА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник практичне наставе
(наставник вежби и наставе у
блоку) групе предмета обр. профила
лабораторијски техничар

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања и да
има одговарајуће образовање у складу са одредбама чл.

Бесплатна публикација о запошљавању

140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална заштита и
то: виши лабораторијски техничар, специјалиста струковни
медицинско-лабораторијски технолог, струковни медицинско-лабораторијски технолог, специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер, струковни санитарно-еколошки
инжењер, виши медицинско-лабораторијски техничар.
Лице треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник предметне наставе
предмета физика

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог,
до његовог повратка са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
и да има одговарајуће образовање у складу са одредбама
чл. 140 Закона о основама система образовања и вааспитања и чл. 2 став 14 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама и то: професор
физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипломирани инжењер физике, смер индустријска
физика, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар - истраживач,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, дипломирани физичар - медицинске физике, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани
физичар - мастер, дипломирани физичар - мастер физике
- метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске
физике, дипломирани професор физике - хемије - мастер;
дипломирани професор физике - информатике - мастер,
дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, мастер физичар, мастер
професор физике. Лице које је стекло академско звање
мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати треба да приложе следеће доказе: доказ о степену стручне спреме (оригинал
или оверена фотокопија) и доказ о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и
социјална заштита (оригинал или оверена фотокопија),
лекарско уверење (кандидат подноси након избора, а
пре закључења уговора о раду), извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), доказ о извршеној провери психофизичких способности (прибавља се пре закључења уговора о раду),
уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
доказ о знању српског језика (доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
оригинал или оверена фотокопија). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3,
5, 6 и 7 достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачака 2 и 4 овог конкурса прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Посао се не чека,
посао се тражи

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање редовни професор
или ванредни професор за ужу научну
област Социологија образовања

редовни професор се бира на
неодређено време, а ванредни професор
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора социолошких наука и остали услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
број II-01-52 од 9.1.2017. године) и Одлуком о изменама
и допунама наведеног Правилника (број III-01-305/5 од
26.4.2018. године), као и непостојање сметњи из члана 72
став 4 Закона о високом образовању.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Енглески језик са
методиком
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора лингвистичких наука и остали услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
број II-01-52 од 9.1.2017. године) и Одлуком о изменама
и допунама наведеног Правилника (број III-01-305/5 од
26.4.2018. године), као и непостојање сметњи из члана 72
став 4 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома или уверења као доказ о одговарајућој
стручној спреми и завршеним претходним нивоима студија,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), биографију са подацима о
досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе
и у електронском облику, на начин утврђен Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, број IV-06-279 од 11.04.2016.
године и Одлуком о изменама и допунама наведеног упутства, број IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно на
сајту Универзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин
тел. 035/563-294

Наставник разредне наставе

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

Радник на одржавању хигијене чистачица

на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017), и то: 1) да има завршено основно образовање и васпитање, 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 су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности,
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурсну комисију“, на адресу: ОШ „Ђура
Јакшић“, 35250 Параћин.

Национална служба
за запошљавање

36

| Број 806 | 05.12.2018.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/564-977

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чл. 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 установа образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.108/2015); лице
које има одговарајуће високо образовање 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 интердисциплинарне, ултрадисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, 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 (лиценцу или положен стручни испит)
наставника и стручног сарадника; 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
школе не може да оствари предност приликом избора ако
је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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, без обзира на изречену кривичну санкцију.
Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. 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 - стечено одговарајуће високо образовање
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 школе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву
на конкурс доставља: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење надлежне полицијске управе да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзора на

изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
треба да буде издато након расписивања конкурса); 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 дужини рада (најмање осам година) 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); 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 подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) - пријава уз коју
није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (овај доказ доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); биографија с прегледом радне биографије; предлог
програма рада школе. Лекарско уверење надлежне здравствене установе доставља кандидат који решењем Министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован
за директора. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок
за подношење пријава на конкурс за избор директора је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве комисија неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично
или поштом, у затвореној коверти, на адресу: ОШ „Момчило Поповић Озрен”, 35250 Параћин, Глождачки венац
23а, са назнаком „За Комисију за избор директора“. Ближе
информације могу се добити код секретара школе, на телефон 035/564-977.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА“

38218 Лепосавић, Немањина 29/А
тел. 028/83-562

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр.
88/2017): да има одговарајуће образовање за наставника
или стручног сарадника за рад у школи и то: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; лице мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар за пријаву на конкурс)
кандидати подносе следећу документацију: биографију са
кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона,
адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу наставника, васпитача,
односно стручног сарадника; 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 матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима лекарско уверење; доказ о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе, уколико га поседује; оквирни план рада за време мандата; доказ о резултатима стручно- педагошког надзора школе у оцени спољашњег вредновања, за кандидате који су претходно обављали дужност
директора. Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србијe, одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити лично или на адресу: Средња школа „Никола Тесла“,
38218 Лепосавић, Немањина 29/А. Сва наведена документа
доставити у оригиналу или оверене фотокопије. Уверења
и извод не могу бити старији од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 028/83-562.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 03.10.2018.
године поништава се за радно место: сарадник у звање самостални уметнички сарадник за ужу уметничку област Клавир, са пуним радним временом, на одређено време од пет
година. У осталом делу конкурс је непромењен.

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација. 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). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

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

Наставник теорије музике, историје
музике са упознавањем музичке
културе и националне историје музике

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу уметничку
област Камерна музика

у средњој музичкој школи, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (обављање функције
директора школе)

УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/17 и 27/2018-други закони), у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2)
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. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће
високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника
за послове за које је конкурс расписан предвиђени су:
Правилником степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17). За обављање послова
наставника на одређено време, ради замене одсутног
запосленог може конкурисати и лице које није стекло
лиценцу, уз достављање доказа 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона о
основама система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању
уколико диплома још није издата; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ
је приложена диплома о стеченом образовању, а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је потврда
или сведочанство средње школе), уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривична дела
наведена у чл. 139 ст. 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, који се одштампан доставља
школи заједно са потребном документацијом. Кандидати
који буду позвани од стране школе дужни су да приступе
провери психофизичких способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон, како би били обавештени
о поступку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких
способности неће се разматрати. Документа се предају у
оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или
непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену
адресу.

на одређено време од пет година или на
неодређено време
УСЛОВИ: доктор уметности са најмањом просечном оценом
8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи и више
уметничких остварења у уметничкој области или високо
образовање мастер академских студија и уметничка дела
која представљају самосталан допринос уметности или
високо образовање мастер академских студија и изузетна
уметничка дела која су значајно утицала на развој културе
и уметности, непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о
високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
- др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-265/2 од 03.04.2018), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-2801 од 17. 10. 2018),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о изменама
и допунама Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.kg.ac.rs
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени
конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању (оригинал или оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у),
потврда о педагошком искуству на високошколској установи,
за кандидате који се први пут бирају у звање наставника и
заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање и
уметничка презентација за главни предмет извођачких уметности. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација у складу
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора, тражена конкурсом као доказ
о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се
разматрати од стране комисије. Сва документација и радови
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а,
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање лектора за ужу
научну област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са просечном оценом најмање осам (8)
и на основним и на мастер академским студијама, као и
способност за наставни рад. Непостојање сметњи из чл.
72 став 4 Закона о високом образовању РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о
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Наука и образовање
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-265/2 од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3801 од 17.10.2018. године -www.filum.kg.ac.rs), Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

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

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са укупном просечном оценом најмање
(8) на основним и на мастер академским студијама, да кандидат има високе уметничке резултате као и изразиту способност за уметничку сарадњу и наставни рад и најмање
5 година радног искуства у звању уметничког сарадника.
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању и остали обавезни, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3801 од 17.10.2018. године
- www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука
УС и 113/2017), Правилником о избору сарадника на Одсеку
за музичку уметност (бр. 01-5107/1 од 09.12.2016. године)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије
диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о радном
искуству. Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт диску).
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса неће бити разматране. Сва
документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Медицинска статистика и
информатика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам), 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 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). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.
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СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”

34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/752-146

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Наставник француског језика и
књижевности

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

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17 и 27/2018-др. закон), и то: 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 тачка 1) и
подтачке 1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“
88/2017 и 27/2018-др. закон) и одговарајући степен и врсту
образовања за радно место наставника за које се подноси пријава по конкурсу, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС Просветни гласник“ бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 и 13/2018)
(доказ: оверене фотокопије дипломе о одговарајућем високом образовању и степену и врсти образовања подносе
се уз пријаву на конкурс); 2) да имају психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима, 3)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ: уверење о неосуђиваности, подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или
овереној фотокопији - наведени докази не могу бити старији од 6 месеци, рачунајући од дана датума објављивања
конкурса), 4) да имају држављанство Републике Србије
(доказ: уверење о држављанству, подноси се уз пријаву
на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији - наведени докази не могу бити старији од 6 месеци, рачунајући
од дана датума објављивања конкурса), 5) да знају српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ: оверена копија јавне исправе којом се доказује да је
кандидат стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, подноси се уз пријаву на
конкурс - овај доказ достављају само кандидати који нису
стекли образовање на српском језику). Услов из става 1
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказује се приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Докази о испуњености услова из става
1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а
из става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања уговора о
раду. Потребно је поред наведеног доставити: одштампан
пријавни формулар који се попуњава на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и потписану биографију. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе
у затвореним ковертама, непосредно школи или препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за посао“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Контакт особа, секретар школе
Сања Милошевић, 034/752-146.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и
то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
- уверење доставити пре закључења уговора о раду; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати уз пријаву достављају потребну документацију и кратку биографију: CV, контакт телефон, тачну адресу боравка, ради достављања писмена и позивања
за обављање психолошке процене способности за рад са
децом. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 132 став 2, чланом 139 и чланом 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони). Уз
пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
са холограмом; оригинал или оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању из члана 140 став 1 Закона о основама ситема образовања и васпитања. У складу
са чланом 132 став 2 Закона, секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140
став 1 овог закона и дозволу за рад секретара. Секретар
је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за секретара. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
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Наука и образовање
ларом, достављају установи у складу са чланом 154 став
2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се
разматрати. 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. 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 из претходног става и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе. Сва
обавештења на телефон 036/631-825.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36103 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18). Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Поред наведеног,
кандидат треба да поседује и: уверење о држављанству
(у оригиналу или овереној копији); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију исправе којом се
доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); пријавни формулар. Доказ да кандидат
није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе.
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе
само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на
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адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10
или лично у секретаријат школе, од 09.00 до 12.00 часова,
сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. За додатне информације
обратити се секретаријату школе на телефон 036/379-700.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел.036/5430-055
e-mail: osmilun@mts.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 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))
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом
139 ст. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и
27/18) и посебне услове предвиђене 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)). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); извод
из казнене евиденције 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
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем у радни однос, кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. По достављеном извештају са кандидатима ће
се обавити разговор. Пријаве достављати на адресу: ОШ
„Милун Ивановић”, 36342 Ушће, Милуна Ивановића бб или
лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 036/5430-055.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/2016, 10/16 и 2/2017) 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) да
је држављанин Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовани рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се попуњава на
званичној интернет страници Министарства просвете и
одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи
(оригинал или оверену копију): диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
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 је да га
стекне у року од једне, а највише две године од 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
одговарајуће 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. Пријаве слати на горенаведену
адресу лично или поштом.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, за
рад у издвојеним одељењима школе у
Плешу, Великој Врбници, Латковцу и
Пуховцу
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за послове наставника прописано чл. 140-142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12,
15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин РС; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас потребно је поднети следећа
документа: доказ о поседовању одговарајућег високог
образовања (оверена фотокопија дипломе или уверења);
уверење о држављанству; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (кандидат који 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 наведених дисциплина и потребно
је приложити доказ о томе; кандидат који нема ово образовање дужан 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); уверење о неосуђиваности издато од стране Министарства унутрашњих послова; доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим за кандидате који су образовање стекли на језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад). Лекарско
уверење прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
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Наука и образовање
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријавни формулар са документацијом којом се
доказује испуњење услова за заснивање радног односа
доставити лично или на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Блажево
37226 Блажево - Брус

Професор енглеског језика

са 64% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања
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 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то :1) да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује
степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи; 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 Р.Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености наведених услова и то из тачака 1, 3-5
су саставни део пријаве на конкурс, тј. оглас, а доказ за тачку
2 прибавља се пре закључења уговора. Наставник, у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је стекло одговарајуће високо оразовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјал. 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 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1)
подтачке (1) одељка “остало” 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 студије, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
(поред горенаведене документације и извод из матичне
књиге рођених), у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве
и приложена документација се не враћају кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник ромског језика са
елементима националне културе

са 22,22% радног времена, на одређено
време за школску 2018/2019. годину
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа из чл. 24-26 и члана 30 Закона о раду
и чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и 21/2018). Кандидати
који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности коју врши НСЗ филијала у Лесковцу.
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ОСТАЛО: Кандидат мора да достави следећу документацију уз попуњен 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; 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; уверење да је
здравствено способан (прибавља кандидат који је изабран
по конкурсу пре ступања на рад). Пријаве слати поштом на
горенаведену адресу школе или доставити лично, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о
огласу могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 016/855-006. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“
16204 Мирошевце

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
директора са функције, а најдуже до
12.10.2022. године

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 55,56%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18): да има одговарајућу
високу стручну спрему према Правилнику о врсти стручне
спреме 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 је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат прилаже: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, диплому или уверење о
стручној спреми, уверење о неосуђиваности, доказ о поседовању лиценце (кандидат који нема лиценцу дужан је да
исту стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос). Здравствено уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, због одсуства
са рада ради неге детета

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: Кандидат мора: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи за наставника математике, а кандидат за педагошког асистента најмање четврти степен стручне спреме средња школа, сертификат о завршеној уводној обуци за
педагошког асистента, без обзира на радно искуство; 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 затво-

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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс достављају се докази о испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о
дипломирању ако није издата диплома; оригинал уверења
о неосуђиваности; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; да је диплома или уверење издато на српском језику, односно потврда установе
која је издала диплому да је кандидат пратио наставу на
српском језику. Уверење о неосуђиваности доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи у року од осам
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у
листу „Послови“ донеће се у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања. Сва додатна
обавештења могу се добити путем телефона: 016/284-611,
од 8 до 14 сати.

ПУ „МЛАДОСТ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Поновљени конкурс за избор

Директора

не период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора предшколске установе може
да обавља лице које има: образовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања, за васпитача или стручног сарадника;
дозволу за тад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања; поседовање дозволе за рад (лиценца), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
најмање осам година рада у установина пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност диретора предшколске установе може да
обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана
140 став 3 овог Закона за васпитача, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у дечјем вртићу на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом, пре закључивања уговора о раду (не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, потврду о радном стажу у области васпитања и образовања, биографију са кратким прегледом
кретања у служби. Пријаве са потребном докуметацијом
подносе се на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
за конкурс за избор директора”. Ближе информације о конкурсу могу се доботи на број телефона: 016/811-277.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139, чл. 140 и чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17) и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/1116, 11/16 и 2/17
и 13/18), и то: кандидат мора да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (лице мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); на основним студијама, у трајању од најмање 4
године по пропису који је уређивао високо образовањедо
10.09.2005. године; кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(наставник је обавезан да наведено образовање стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе 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 којем се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Уз попуњен пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је обавезан
да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену
и врсти образовања (оверена фотокопија/препис); доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о пложеном стручном испиту, испиту за
лиценцу - оверена фотокопија/препис); доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а и уверење
надлежног привредног суда; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3
тел. 015/561-763
e-mail: poletarac@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122,
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони)
и то: одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 Закона о основама образовања и васпитања стечено

Бесплатна публикација о запошљавању

на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005; изузетно, васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена(основне академске
односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; дозвола за рад - лиценца; обука и положен
испит за директора (кандидат који нема положен испит за
директора је дужан да положи испит у року од 2 године
дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); најмање 8 година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог образовања, у складу са чланом 140 став 1 и 2, односно најмање 10 година рада у предшколској установи у складу са
чланом 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом (лекарско уверење не старије од 6 месеци
подноси се пре закључења уговора о раду); држављанство
РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад.

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

ОСТАЛО: Уз молбу доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценце, доказ о радном искуству у области образовања и васпитања, уверење о држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија (не старије од шест месец),
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, уверење да кандидат није осуђиван - оригинал или оверена фотокопија (не старије од шест месец);
уверење да се не води кривични поступак - оригинал или
оверена фотокопија (не старије од шест месец); кратка биографија. Пријаве са доказима слати у затвореним
ковертима, на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за
директора установе - не отварај“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве Управни одбор неће разматрати.

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

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Доктор наука - информатичар

Клупци
15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

Педагог

на одређено време ради замене раднице
на породиљском боловању
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система (“Сл. гл.
РС” бр. 88/2017); да има одговарајуће високо образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника и стручног
сарадника. Послове педагога школе могу обављати лица
која су стекла звање: професор педагогије, дипломирани
педагог- општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски психолог- педагог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог мастер.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави и оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту (дозволи за рад - лиценца, уколико поседује кандидат); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење о неосуђиваности као и уверење да се против
кандидата не води поступак пред надлежним судом (оригинал, не старије од 6 месеци); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способности за рад са
децом и ученицима (доставља се пре закључења уговара
о раду); Докази о испуњености услова могу се поднети и у
овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се
траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узимати у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштом или лично на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “Конкурс
- не отварај”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Доктор наука електроструке
на одређено време

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

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

на одређено време

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

Доктор наука машинске струке
на одређено време

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

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу научну
област Социологија (Савремене
социолошке теорије и Социјална
стратификација)
Наставник у звање доцент за
ужу научну област Социологија
(Социологија породице и Социологија
религије)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника и сарадника прописани су Законом о
високом образовању, Правилником о поступку стицања
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Наука и образовање
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.
Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за
избор наставника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском
облику (Word верзија, е-mail адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs).
Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета:
http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasciizbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове
Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену
фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора
наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког
искуства у високошколској установи, уверење надлежне
полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање наставника
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави
Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Конкурсни материјал
може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).
Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације неће бити разматране.

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

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17-УС и 113/17),
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018-др. закони), односно чланом 17 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домановић” у Нишу, и то ако:
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе 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 коме остварује образовно-васпитни рад. Поред наведеног, кандидат
мора да испуњава и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17
и 13/18), којим је прописано да послове наставника немачког језика може да обавља: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да
приложе одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност прописаних услова, и то: диплому о стеченом
одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности;
личну биографију (CV). Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 10 дана од
дана његовог објављивања. Кандидати који испуњавају
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услове за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који су изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са
кандидатима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје Домановић” у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и времену
разговора бити обавештени на адресу, односно број контакт телефона који су навели у својим пријавама. Пријаве
са доказима о испуњености услова слати на горенаведену
адресу или предати непосредно у секретаријату школе,
у коверти са назнаком: „За конкурсну комисију - конкурс
за радно место наставник немачког језика”. Лице за контакт: Душан Вељковић, секретар школе, тел. 018/254-066.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или у овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

ОШ “Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”
18116 Ниш, Павла Софрића 30

Наставник информатике и рачунарства
са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
вршења јавне функције

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове у
погледу стручне спреме: професор информатике; професор информатике у образовању; професор информатике и
техничког образовања; дипломирани инжењер информатике; дипломирани инжењер пословне информатике; дипломирани 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; лица
која су на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, имала најмање четири семестра информатичких предмета; 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 физичар - примењена 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. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер, морају да имају у оквиру завршених
основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из
области Програмирање и два предмета из једне или две
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.

У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и то ако: има одговарајуће
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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. Кандидати попуњавају одштампан пријавни формулар који се може наћи на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да доставе оверене фотокопије:
личне карте, дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и кратку биографију. Лекарско уверење подноси кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Уверење
о некажњавању за потребе конкурса прибавља школа.
Пријаву са доказима доставити на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

Наставник ТИО и технике и
технологије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
вршења јавне функције
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове у
погледу стручне спреме: професор техничког образовања;
професор технике; професор технике и информатике; професор информатике и техничког образовања; професор
техничког образовања и машинства; професор технике и
машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког цртања;
професор техничког образовања и физике; професор
физике и основа технике; професор техничког образовања
и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО; дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор техничког образовања и
васпитања; професор техничког васпитања и образовања;
професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања; професор технике и графичких комуникација; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог за техничко образовање;
дипломирани педагог за физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике;
професор технике и медијатекарства; професор техничког
образовања и медијатекар; дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу - мастер; дипломирани професор технике
и информатике - мастер; дипломирани професор технике
- мастер; мастер професор технике и информатике; мастер
професор информатике и технике; професор основа технике и информатике. У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. 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
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Наука и образовање
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
одштампан пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати су дужни да доставе оверене фотокопије: личне карте, дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених
и кратку биографију. Лекарско уверење подноси кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Уверење о некажњавању за потребе конкурса прибавља школа. Пријаву са доказима доставити на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, који је именован на место
помоћника директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука са претходно завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, са претходно
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета - образовни профил: професор 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); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 3 тач. 1, 3, 4 и 5 текста
конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 3
тачка 2 текста конкурса пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни
формилар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (формулар је
доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); диплому или уверење о завршеном
факултету (оригинал или оверена фотокопија); податак из казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција се води код полицијских управа
према месту рођења кандидата); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци). Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана његовог објављивања. Конкурсну документацију кандидати достављају на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I“

18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник биологије

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) чланом
140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник Републике Србије Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017- у даљем тексту: Правилник), и
то: 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, 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.
Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. По расписаном конкурсу кандидат треба да
поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме, односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, не старији од 30 дана од
дана објављивања конкурса); оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима
још није издата диплома оверену фотокопију уверења о
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним академским студијама биологије (само за лица која су стекла звање мастер); оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који
има завршене 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); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе 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 (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у
току студија или након дипломирања); оверену фотокопију
доказа надлежне високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само учесник
конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе
из тачака 8) и 9) пријава се сматра потпуном, али кандидат
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да
наведено образовање стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана његовог
објављивања. У поступку одлучивања о избору кандидата
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште на горенаведену
адресу или непосредно, у секретаријату школе, сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овом тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

Наставник биологије

са 20% радног времена, за рад у
двојезичном одељењу, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)
- 5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017), додатна знања за наставника предметне наставе у одељењу
где се образовно-васпитни рад остварује на српском и
енглеском језику из члана 26 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Краљ Петар I”,
број: 1556/2018-01 од 30.10.2018. године и услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017- у
даљем тексту: Правилник) и то: 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, 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. Кандидат треба да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора 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 кри-
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вична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; знање енглеског језика ниво Б2. Услови из тачака 1) - 6) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Доказ о испуњености услова из тачака 1), 3) - 6) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По расписаном
конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме, односно име
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал држављанства, не старији од 6
месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, не
старији од 30 дана од дана објављивања конкурса); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама биологије (само за лица која
су стекла звање мастер); оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
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); оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе 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 (само учесник
конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској
установи у току студија или након дипломирања); оверену
фотокопију доказа надлежне високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће
високошколске установе о положеном испиту из српског
језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); оверену фотокопију
доказа о знању енглеског језика ниво Б2 издат од стране неке од филолошких катедри универзитета у Србији
или Britsh Council у Београду. Уколико учесник конкурса
не достави доказе из тачака 8) и 9) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по
конкурсу обавезан је да наведено образовање стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана његовог објављивања.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о
психичној, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаве доставити путем поште на горенаве-
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дену адресу или непосредно, у секретаријату школе сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.
Термини изражени у овом тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017), одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер
акадеске 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; образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису које уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; обавезно образовање лица
из члана 140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат уз пријаву
на конкурс треба да достави: оригинал или оверену копију
дипломе о одговарајућем образовању; доказе о испуњеност услова из члана 139, и то: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља по пријему у радни однос, односно пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се
узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник географије

на одређено време а најдуже до
31.08.2019. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: предвиђени чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни преглед“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016 И 2/2017). Кандидат мора да има: 1) одговарајуће
образовање; 2) психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик
и језик (босански) на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-

ности услова из става 1 тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона о
основама система образовање и васпитања саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана
прибавља се пре закључивања угоовра о раду. Обавезно
образовање лица из члана 140 и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устанвои у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, сходно члану 142 овог закона. Рок за доставу
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече од наредног
дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
адреси Министарства, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи са потребном документацијом. Проверу психофизичке
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаву са потребним
документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације
се могу добити и на горенаведени број телефона.

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИПОКРАТ“
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб
тел. 020/311-037, 064/564-0641
064/165-5485

Наставник медицинске групе предмета
УСЛОВИ: доктор медицине. Кандидат треба да испуњава и
опште услове из чл. 139 став 1, тачке 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017). Кандидат мора да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређиваоо високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
има стечену врсту образовања 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), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, бр.11/2016). Уз пријаву
на конкурс приложити копије следећих докумената: копију
личне карте (очитану личну карту) и CV (радну биографију).
У случају пријема у радни однос доставити документацију у
оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду
и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба
за запошљавање на захтев установе након прављења ужег
избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих
послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву је
7 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на горенавдену адресу школе; слањем на e-mail: office@
skolahipokrat.edu.rs или непосредно предати, радним даном
од 09.00 до 15.30 часова, у управи школе.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика
Одсек за англистику

Сарадник у настави за ужу научну
област Германистика
Одсек за германистику

Асистент за ужу научну област
Германистика
Одсек за германистику

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

Наука и образовање

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Историја модерног доба
(Национална историја XX века)

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

Одсек за историју

21105 Нови Сад - Шангај, Улица VIII бр. 2

Сарадник у настави за ужу научну
област Педагогија

на мандатни период од 4 године

Одсек за педагогију

Асистент са докторатом за ужу научну
област Романистика (предмети:
Италијански језик и Француска
књижевност)
Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика (предмети:
Морфологија француског језика,
Савремени француски језик и
Синтакса и семантика француског
језика)
Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Социологија
Одсек за социологију

Асистент са докторатом за ужу научну
област Српска и јужнословенске
књижевности са теоријом
књижевности
Одсек за српску књижевност

УСЛОВИ: Потребна документација:
1. Наставник (сва звања) - универзитетски професор: оверену фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о
кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета) у папирном облику и на CD-у; податке о
досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као
и саме радове (у папирном или електронском облику на CD
-у); друге прилоге којима се доказује испуњеност услова за
избор у звање наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим минималним условима за избор у звања
наставника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-prvilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni
2. Асистент и асистент са докторатом: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или
магистарским студијама и оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука (само кандидате који
конкуришу на радно место асистент са докторатом); потврду
да су уписани на докторске студије или потврду да је тема
докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршвају
докторат по раније важећим прописима и који конкуришу на
радно место за асистента); биографију састављену на основу
упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.
ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, izveštaj za izbor
u zvanje saradnika) у папирном облику и на CD-у (за радно
место асистента); податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове.
3. Сарадник у настави: оверену фотокопију дипломе
о завршеним основним студијама; потврду да су уписани на одговарајуће мастер академске студије; биографију
састављену на основу упитника који се може преузети са
веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata, izveštaj za izbor u zvanje saradnika); податке
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као
и саме радове. Ближи услови за избор у звање одређени
су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета,
Правилником о ближим минималним условима за избор у
звања наставника Универзитета у Новом Саду http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом
Универзитета у Новом Саду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова доставити на адресу:
Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

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 („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 и др. закони) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 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. године) 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, васпитача 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 и језик на којем се остварује образовно- васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, 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 школе и најмање
десет година рада у установи на пословима васпитања и
образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи следеће доказе: 1) оригинал или оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, 2) оригинал или оверен
препис/фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача
или стручног сарадника, 3) оригинал или оверен препис/
фотокопију 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 оверен препис/фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5) оригинал
или оверен препис/фотокопију 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 оверен препис/фотокопију
уверења привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 6 месеци), 7) оригинал или оверен препис/фотокопију
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 оверен
препис/фотокопију уверења о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), 10) оригинал или оверен препис/фотокопију извода из
матичне књиге рођених на новом обрасцу, 11) фотокопију
личне карте или очитана лична карта, 12) оригинал посеб-

ног 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 кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, као и доказ о резултату стручно-педагошког 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 фотокопије 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 адресу: ОШ „Вељко Влаховић”, 21105 Нови
Сад, Улица VIII бр. 2, са назнаком „Конкурс за директора
школе”. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампан пријавни формулар прилаже уз тражену документацију. Додатне информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе Наде Мандић,
контакт телефон: 021/6520-142.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Теоријска и примењена
физика
на одређено време од 5 година

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

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Геоинформатика
на одређено време од 5 година

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

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Производни и услужни
системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Термотехника, термоенергетика и
управљање енергијом
на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област
Теоријска и примењена физика
на одређено време од 3 године

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

Асистент са докторатом за ужу научну
област Геоинформатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор техничких наука из области електротехнике и рачунарства,
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

Асистент са докторатом за ужу научну
област Производни и услужни системи,
организација и менаџмент

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

на одређено време од 3 године

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука
индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 85 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета
техничких наука.

Оглас објављен 28.11.2018. године мења се у називу радног места: сарадник у звању асистента за ужу
научну област Грађевински материјали, процена
стања и санација објеката, на одређено време од
3 године, и то тако што је измењена ужа научна
област и исправно треба да гласи:
Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција
на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским
подацима, кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); уверење односно извод из казнене
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напомена:
пријаве доставити лично или поштом на адресу установе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара установе, на телефон: 021/771-770.

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарска графика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани
инжењер рачунарске графике, услови прописани чланом
83 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив
уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене
фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија (за дипломе стечене у иностранству потребно
је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5.
потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење
студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно
осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима, односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката, студија,
патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за
ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним,
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким,
мастер и докоторским академским студијама. За избор у
звање сарадника у настави приложити и: потврду да је
кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За избор у звање асистента
приложити и: потврду да је кандидат студент докторских
студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра
наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање:
предавача, вишег предавача, професора струковних студија, професора струковних студија из поља уметности,
доцента, доцента из поља уметности, ванредног професора, ванредног професора из поља уметности, редовног
професора и редовног професора из поља уметности
приложити и: попуњен електронски образац: Реферат
комисије о кандидатима за избор у звање наставника UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета
у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року
предвиђеном за пријаву кандидата. 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.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28
Конкурс објављен 14.11.2018. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама у трајању од три године као и одговарајуће
више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе 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

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. 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. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) за
послове наставника биологије и наставника техничког и
информатичког образовања. У радни однос може да буде
примљено лице које има: 1) одговарајуће образовање;
2) 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
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Горенаведени услови се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. У складу са чланом 155
став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у делу „Ново на сајту”), кандидат заједно са одштампаним
пријавним формуларом треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање - оверену фотокопију дипломе
о завршеном образовању; доказ да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, оригинал или
оверена фотокопија); 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 МУП-а, не старије од шест месеци); доказ
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), са потребном документацијом, доставља се у року од
8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, непосредно или путем поште на адресу: Основна школа „Вук
Стефановић Караџић”, Иве Лоле Рибара 2, са назнаком „За
конкурс“. Након истека рока за достављање пријаве није
могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

Наставник географије

са 15% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, а најдуже до
14.10.2019. године
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање које подразумева:
одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у основној
школи; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3) 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) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из става
1 тачка 5) доказује се тако што кандидат који није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику је
у обавези да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства и одштампаног
заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе установи. Документа (у оригиналу или овереној

Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопији, не старијој од 6 месеци) доставити у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс - не отварати”. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона: 012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник географије

за рад у централној школи у Кучеву и
подручном одељењу школе у Буковској,
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017 и и 27/2018 - др. закони), као и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/2017 и 3/2017) за рад на радном месту наставник 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
има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
за званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не
старије од 6 месеци; 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
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/850-131.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-668, 012/531-667
факс: 012/531-667
e-mail: visa_po@ptt.rs
www.vts-pozarevac.edu.rs

Наставник у звање вишег предавача
струковних студија, за уже наставнонаучне области Биологија и Екологија
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
утврђене Законом о високом образовању и дефинисане
Правилником о избору у звање наставника и сарадника
ВТШСС Пожаревац у (чл. 7), као и Правилником о систематизацији послова и радних места ВТШСС Пожаревац
(www.vts-pozarevac.edu.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати подносе радну биографију као и: оверену фотокопију дипломе о завршеном биолошком факултету (основним, односно мастер студијама које се траже конкурсом),
оверену фотокопију дипломе доктората биолошких наука (са биолошког факултета), списак научних и стручних
радова, са изводима из тих радова (сажетком радова);
потврду о радном стажу за научну област у коју се бира
(10 година за област, односно 5 година рада у звању предавача). Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију, списак објављених научних и стручних радова и
саме радове, као доказе о испуњености услова за избор
у звање наставника утврђене овим конкурсом, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се не води поступак истраге и да није подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци), као и фотокопију личне карте (очитану личну карту). Кандидати су дужни да уз
пријаву приложе биографију, списак објављених научних
и стручних радова и саме радове, као доказ о испуњености услова за избор у звање наставника утврђене овим
конкурсом, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се не води поступак истраге
и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци),
као и фотокопију личне карте (очитану личну карту). Кандидати прилажу и доказе о испуњености услова за избор
у звање наставника утврђене овим конкурсом, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се не води поступак истраге и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), као и фотокопију
личне карте (очитану личну карту).

Наставник у звање предавача за
ужу наставно-научну област Биљна
производња
на одређено време од 5 година

Наставник у звање предавача за ужу
наставно-научну област Заштита биља
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
утврђене Законом о високом образовању и дефинисане
Правилником о избору у звање наставника и сарадника
ВТШСС Пожаревац (чл. 6) као и и Правилником о систематизацији послова и радних места ВТШСС Пожаревац (www.
vts-pozarevac.edu.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати подносе радну биографију као и: оверену фотокопију дипломе о завршеном пољопривредном факултету (основним
односно мастер студијама које се траже конкурсом), оверену фотокопију дипломе о магистратури, специјализацији
или докторату (са пољопривредног факултета), као и списак научних и стручних радова, са изводима из тих радова (сажетком радова); потврду о радном стажу за научну област у коју се бира (минимум 3 године). Кандидати
приложу и доказе о испуњености услова за избор у звање
наставника утврђене овим конкурсом, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се
не води поступак истраге и да није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци), као и фотокопију личне карте
(очитану личну карту).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе лично или препоручено путем
поште на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс биљна производња/заштита биља“.
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СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави

Наставник предметне наставе за
предмет биологија
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

УСЛОВИ: Наставник предметне наставе за предмет биологија мора имати једно од следећих звања (занимања):
професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, дипломирани биолог, дипломирани биолог, смер
заштита животне средине, дипломирани професор биологије, дипломирани биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, дипломирани професор биологије - мастер.

Наставник предметне наставе за
предмет музичка култура

за 35% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: Наставник предметне наставе за предмет музичка култура мора имати једно од следећих звања (занимања): академски музичар, дипломирани музичар - сви
смерови, дипломирани музиколог, дипломирани музички
педагог, дипломирани музичар за медијску област, професор солфеђа и музичке културе, професор музичке културе,
професор музичког васпитања, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар
уметности (професионални стату и: музички педагог, етномузиколог, музиколог, музички теоретичар), мастер музички уметник - сви професионални статуси, мастер композитор, дипломирани трубач, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидат поред попуњеног
пријавног формулара који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставља још и: оверену фотокопију дипломе
1) да има одговарајуће образовање на основним студијима у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године или оверену фотокопију дипломе на студијима другог степена - после 10. септембра 2005. године, то јест мастер академске студује, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, б)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука. Лице под б) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (такође достављају оверену фотокопију документа као доказ). Лица која имају мастер, достављају
оверену фотокопију доказа да су у истом звању завршила основне студије. Кандидат треба да достави и: 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) оригинал или оверену фотокопију доказа да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда се узима у суду и у полицијској управи), 4) оригинал или оверену фотокопију
доказа да има држављанство Републике Србије, 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених и 6) доказ да зна српски језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (потврда се узима у високошколској установи где је кандидат завршио студије). Напомена: докази из тачака 1, 3, 4, 5 и 6 достављају се заједно са попуњеним пријавним формуларом који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, а доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључивања уговора о раду. Достављене оверене
фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци.
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17.08.2018. године („Сл. гласник РС“ бр. 63/18). Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“.

ОШ „9. ОКТОБАР“

18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Директор

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника те врсте
школе и подручја рада, 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1) подтачка
(2) чл. 140 мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета. Кандидат треба и: да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, васпитача или стручног
сарадника; да је прошао обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС,
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику и у том случају
достављају писани доказ да су положили српски језик по
програму високошколске установе - оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 за наставника те врсте
школе, дозволу за рад за 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: биографију са кратким прегледом кретања у
служби и програмом рада школе; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми (не старију од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (не старију од 6 месеци); потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству РС
и извод МК рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање није стекао на српском језику); доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела; лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); доказ о
стеченом звању уколико га је кандидат стекао; уверење
основног суда да није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога (издато након објављивања конкурса). Уколико
се на конкурс пријави кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе, дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Пријава која не садржи доказ о обуци положеном испиту за директора, сматраће се потпуном, јер је
Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу
за директора установе образовања и васпитања објављен

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-050

Наставник руског језика

за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Косаничкој Рачи, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Закона о
основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање: професор односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет - профил руски
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет - профил руски језик); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да
зна српски језик. Уз пријаву приложити диплому о стеченој
стручној спреми, лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“
Церовац
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/383-053
e-mail: skola@osmr.edu.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 123, 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017), и то: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе. Кандидат за директора установе образовања
и васпитања не може да буде лице које је 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 притвора пре под-
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Наука и образовање
ношења оптужног предлога - за кривична дела из става 4
члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа основног образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 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 кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о неосуђиваности за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
уверење привредног суда да није осуђиван за привредни преступ; оригинал или оверену фотокопију доказа да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из става 4 члана 7 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања; потврду о радном искуству на пословима образовања; 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 ); преглед кретања
у служби са биографским подацима и доказе о стручним
и организационим способностима (необавезно); доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - пре ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Сви докази морају бити оригинали или оверене фотокопије, не старији од 6 месеци. Пријаве на конкурс се могу
слати поштом са назнаком: „Конкурс за директора школе”
или лично предати у секретаријату школе. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон:
026/383-053. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Одлуку доноси министар просвете у року од
30 дана од дана пријема потребне документације коју доставља школа. Документација се не враћа.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

мита; за кривична дела из групе 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 15 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
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: 025/852-026.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОГЊЕН ПРИЦА“
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Директор

Наставник физичког васпитања

на мандатни период од 4 године

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 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

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) као
и услове прописане Правилником о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 108/2015). Дужност директора школе може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне школе,
за педагога и психолога (наставник и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета). Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена наставника који је
именован на функцију директора

Бесплатна публикација о запошљавању

за наставника основне школе односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске,односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и полoжен испит за директора установе; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није 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 има држављанство Републике Србије; зна српски језик (језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје дужност
директора. Докази о испуњености услова саставни су
део пријаве на конкурс. Пријава на конкурс, заједно са
потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уколико до дана објављивања конкурса Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није направило
апликацију за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља пријаву у слободној форми. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и
2 (изузетно и став 3) Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за
педагога и психолога; оверену фотокопију дозволе за
рад наставника и стручног сарадника (испит за лиценцу,
односно стручни испит); оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе; оригинал или
оверену фотокопију уверења да има писичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа
о најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство); оригинал или оверену фотокопију доказа о
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат од полицијске управе или суда
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс); доказ о неосуђиваности за привредни преступ,
издат од привредног суда; оригинал или оверену фотокопију доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс); оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); извод из
матичне књиге рођених - оригинал; доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, дока-
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зе о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји
просветног саветника - оверена фотокопија (уколико је
вршен стручно-педагошки надзор над радом кандидата
од стране просветног саветника, кандидат је дужан да
извештај истог достави). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да поред доказа из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија).
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако
је у току избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће
разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова за
избор директора прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и
2, а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведени у делу услови за избор директора. Рок за подношење пријава је15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријава се подноси на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за директора“.

СРЕДЊА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810; 415-699

Наставник предметне наставе математика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 др.зак.) и
члана 2 тачка 12) Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних ссарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16,
13/16-исп., 13/16, 2/17 и 13/18); 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; да
кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141 став 78
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном
искуству и пословима које је обављао); оверену фотокопију дипломе; 3. уверење о држављанству Републике
Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци од дана подношења пријаве; 4. 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 - не старије од 6 месеци од дана
подношења пријаве; 5. доказ о познавању српског језика
доставља кандидат који није стекао диплому на српском
језику. Пријавни формулар кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну проверу психофизичких способности за рад са
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ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се примају путем поште на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да има: 1) одговарајуће
високо образовање према Правилнику 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, 11/2017 и 13/2018):
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. Кандидат треба и: 2) да поседује 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора. Документација коју је
кандидат дужан приложити уз пријаву на конкурс: диплома или оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем факултету и потврда високошколске установе
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина или потврда о положеном испиту за лиценцу,
уверење о држављанству Републике Србије, диплома или
оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
као доказ о познавању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у гимназији, уверење о некажњавању. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна
комисије именована од стране директора школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања стеченог: 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 гимназије општег смера, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника 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; некажњавање за дела за која је надлежан основни суд и привредни
суд; најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); лекарско уверење (може постојеће
лекарско уверење, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); доказ о држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико
одговорајуће образовање није стечено на том језику (оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности
МУП-а; уверење о некажњавању из основног суда и привредног суда; потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања; 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. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс директора“. Рок за
пријављивање 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, на телефон: 022/310-271.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

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

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове и ако: 1) има завршену основну
школу; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) 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. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар
потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном, CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о некажњавању
из МУП-а, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи и на телефон 022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00 часова.
Напомена: изабрани кандидат је дужан пре закључивања
уговора о раду да достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Медицинскa сестрa - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће образовање
и то: да има средње образовање у трајању од 4 године
(IV степен стручне спреме) медицинске струке - медицинска сестра васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне
студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста - васпитач; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3. није осуђиванo правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампан и попуњен формулар потребно је приложити:
радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном
- CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију извода из казнене евиденције из МУП-а (не старијег од 6 месеци) 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
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дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци;
доказ о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе); извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију (нови образац са холограмом, трајно важење). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан
пре закључивања уговора о раду да исто достави. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс” или доставити лично у секретаријат установе.
Информације о конкурсу могу се добити у предшколској
установи и на телефон 022/436-052, радним даном од 08.00
до 14.00 часова.

ПУ „РАДОСТ“
22304 Нови Бановци
Насеље Бановци - Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска сестра - васпитач, IV степен стручне спреме
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије, да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су дужни да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику). Уз пријаву кандидати треба да приложе: попуњен
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о држављанству РС, доказ о неосуђиваности(
потврда се прибавља у МУП-у и не може бити старија
од шест месеци), кратку биографију. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу: ПУ „Радост” Нови Бановци, 22303
Бановци - Дунав, Кабларска бб, са назнаком „За конкурс”
или предати лично у секретаријат. Телефон за ближе
информације: 022/340-983 локал 105.

СУБОТИЦА
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
24000 Суботица
Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Медицински техничар неговатељ

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, према Правилнику о
организацији рада школског центра и систематизацији радних места (дел. бр. 309/2018). Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то да има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, радну биографију (CV), доказ о неосуђиваности, лекарско уверење
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), формулар за пријаву на
конкурс. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закон), и то: да има одговарајуће високо
образовање за наставника у основној школи, за педагога
и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз које кандидат
мора да има претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има
дозволу за рад наставника 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 ком се остварује васпитно-образовни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
треба да приложи: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу с чл. 140 Закона,
оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или
стручног сарадника, доказ о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима;
уверење да није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка
3 Закона; оригинал или оверена копија уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; оригинал
или оверена копија уверења основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015), не старије од 30
дана; извод из матичне књиге рођених - достављају лица
која су променила презиме или име након издавања дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оверену копију доказа да зна српски језик (оверена
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи
или факултету на српском језику или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); оверену копију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - доставља кандидат који је претходно
обављао дужност директора; биографију са кратким прегледом радних ангажовања; предлог програма рада директора школе. У складу са чл. 123 став 14 Закона, кандидат
може да достави и оригинал или оверену копију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора у раду. Доставити
и биографију са кратким прегледом радних ангажовања,
предлог програма рада директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора. Копије доказа које
се подносе при конкурисању за избор директора оверавају
се од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона на српском
језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио
и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Кандидат потребну документацију доставља лично или поштом, у претходно наведеном року, на
адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на телефон: 024/785026. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
24000 Суботица, Максима Горког 29

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), а то су:
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и
2 Закона: 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 које има завршене ове студије другог
степена, 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), дозвола за рад (положен стручни испит)
за наставника, педагога или психолога; да је савладао
обуку и да има положен испит за директора установе;
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да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања (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, да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може да
буде лице које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања прописано је да предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који
је стекао неко од звања према прописима из области
образовања. Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања прописано
је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу с чл.140.Закона, оверену копију
доказа о дозволи за рад наставника или стручног сарадника, доказ о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама директора установе), оригинал или оверена копија уверења Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања, не старије
од 30 дана, оригинал или оверена копија уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности не старије од 30
дана, оригинал или оверена копија уверења основног
суда да против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију, не старије од 30 дана, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених - достављају лица која су променила презиме или
име након издавања дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверену копију
доказа да зна српски језик и језик на којем изводи образовно-васпитни рад (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском језику или уверење о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - достављају лица која су претходно обављала
дужност директора, биографију са кратким прегледом
радних ангажовања, предлог програма рада директора
школе, оригинал или оверену копију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника, ако кандидат поседује). Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања

на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност,
престаје дужност директора. Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор директора оверавају се
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети
у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на
српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа
доставио и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампан формулар, заједно са
пријавом на конкурс за избор директора и доказима о
испуњавању свих услова тражених конкурсом, подноси у
затвореној коверти на горенаведену адресу или лично у
просторијама секретара школе, радним даном од 8.00 до
14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Информације о конкурсу могу се
добити путем телефона број: 024/552-763. Контакт особа: Горана Љубојевић, секретар школе.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братства бб

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019, односно до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место поред општих
услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) треба да испуњава и услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање
- IV степен стручне спреме која се доказује оригиналом или
овереном фотокопијом дипломе, савладан програм обуке
за педагошког асистента прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), што
се доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумената; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским
уверењем; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски и
мађарски језик.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу са биографијом, попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
www.mpn.gov.rs, оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопија документа којим се
доказује савладан програм обуке за педагошког асистента
(уводни модул), лекарско уверење (подноси се пре закључивања уговора о раду), уверење из казнене евиденције
МУП-а о некажњавању, оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад у складу са чланом 141
став 7 Закона, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму високошколске установе. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Никола
Ђурковић“ Фекетић, Братства бб, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на контакт телефон
који су навели у својим пријавама. У складу са чланом 155
став 7 Закона, установа у поступку избора педагошког
асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Докази о испуњености услова под
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
коју издаје Национална служба за запошљавање. Пријаве
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Наука и образовање
слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић“ Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић, са назнаком „За конкурс
- педагошки асистент“. Фотокопије докумената морају бити
оверене од стране надлежног органа, у супротном неће
бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе, путем телефона:
024/4738-071.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Асистент из научне области Геодезија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије и мастер
академске студије студијског програма Геодезија и Геоинформатика, модул Геодезија; студент докторских студија
на студијском програму Геодезија и Геоинформатика који
је сваки од претходних нивоа студија завршио/ла са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Кандидат поред општих услова треба да испуњава
и услове предвиђене одредбама члана 84 став 1 и 2 Закона
о високом образовању и члана 123Б Статута Грађевинског
факултета Суботица. Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета, потврду о упису
на докторске студије. Конкурс је отворен 10 дана од дана
објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати.
Ближе инфорамције се могу добити на телефон: 024/554300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на
адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

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 “СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017),
и то: да има одговарајуће високо образовање стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета:
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука уз које кандидат мора да има претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарјући 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, и стручног сарадника (лиценцу),
односно положен стручни испит, да има обуку и положен
испит за директора школе (лиценцу за директора). Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност у складу са условима прописаним законом, да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образо-

Бесплатна публикација о запошљавању

вања 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 језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат за директора треба да приложи: биографију са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију
дозволе за рад наставника и стручног сарадника; доказ о
положеном испиту за директора школе уколико је положио
испит; потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ (лекарско уверење); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса - не старије од 6 месеци; уверење суда да
против њега није покренут кривични поступак- не старије
од 6 месеци; уверење о држављанству оригинал/ оверену фотокопију - не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених оригинал/оверену фотокопију- не старије
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском
језику у виду доказа да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања доставља само кандидат који је
претходно обаљао дужност директора школе; друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно- педагошком раду, организационе и менаџерске способности.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаву на конкурс заједно са
потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова за директора школе, кандидат доставља у
назначеном року, лично или поштом на адресу школе, у
затвореном коверту са назнаком “Конкурс за директора“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 031/552-576.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОВАН ГЛИШИЋ”

14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Наставник математике

са 88,88% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: Општи услови радног места: кандидати морају да
имају одговарајуће високо образовање; психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије и да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Услови у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће

образовање подразумева и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs/), кандидати достављају потребну документацију: оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем високом обарзовању;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); уверење из казнене евиденције МУПА-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за пријем у радни однос. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о
психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Милован Глишић“, Др Питовића 6, 14000 Ваљево.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник разредне наставе

на одређено време до престанка
дужности директора школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл.
24 став 1 Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и лице од
1-4 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 - даље: закон) и посебне
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 2/16, 10/16,
23/17 и 13/18). Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију - потписану; оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, чл. 140
Закона; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; потврду
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; доказ
о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају се
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Благовременом пријавом сматраће се
пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове
у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел./факс: 017/400-645

Директор

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 422-245

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

Педагошки асистент

на период од 4 године

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове пропсане чланом 122 ст. 1 ст. 2 и ст. 5, чл. 139
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони): 1) да има одговарајуће високо образовање: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
(2) 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, б) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен
испит за директора школе.

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има IV степен стручне спреме, завршену обуку за педагошког асистента,
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело,
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017 и 27/18 - др. закон даље Закон), да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, оверен препис/оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, оригинал/оверену фотокопију
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области
образовања (не старију од 6 месеци), оригинал/оверену
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажно за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци), доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника
ако га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао
функцију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем; план
и програм рада директора школе. Доказ о знању српског
језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима приписаним законом. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампан формулар заједно са пријавом на конкурс за
избор директора и комплетном документацијом доставља
лично или поштом на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити у секретаријату школе, радним данима од
09.00 до 13.00 часова или путем телефона 017/414-580, у
назначеном термину.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Чистачица - радник на одржавању
хигијене

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I степен стручне
спреме - завршену основну школу, држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност
за рад, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017 и 27/18- др. закон - даље: Закон).
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете, диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, краћу биографију, доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139
став 1 тачка 3) Закона, саставни је део пријаве на конкурс,
изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад, достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверена од надлежног органа неће се узимати у
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим
доказима (документацијом), подноси се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Контакт за информације на тел.
017/421-602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

ЗАЈЕЧАР

19376 Сумраковац, Сумраковац бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 ст.
1 и 2 и чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које је стекло образовање на
студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење не старије
од шест месеци); 3) доказ (оригинал или оверену копију
из надлежног МУП-а) 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 (не старије од шест месеци); 4)
доказ да се против кандидата не води кривични поступак - потврда/уверење из надлежног суда (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци);
5) доказ да није осуђиван правноснажно за привредни
преступ у вршењу дужности, за прекршај или кривично
дело у вршењу дужности из Закона о основама система
образовања и васпитања , као и другог Закона; 6) да има
држављанство Републике Србије; 7) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (достављају само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику, у том случају кандидат
доставља писани доказ да је положио српски језик по
програму високошколске установе, оверену фотокопију);
8) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 9) најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 10) положен испит за директора установе (оверена фотокопија); пријава која не
садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора
школе неће се сматрати непотпуном. Изабрани директор
који нема положен испит за директора школе 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. Директор се бира на период од
четири године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc и уз одштампани пријавни формулар
треба приложити: оверен препис/фотокопију о држављанству, оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ
о наводима под тачком 3) и 4); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, потврду
о радном искуству; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
доказ да поседује обуку и положен испит за директора уста-
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Наука и образовање
нове (оверена фотокопија). Изабрани директор који нема
положен испит за директора школе, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Кандидат који је претходно обављао дужност директора школе
дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе или оцену спољашњег вредновања.
Потребно је доставити и биографију са кратким прегледом
кретања у служби. Пријава на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља се школи
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора“. Школа нема обавезу да пријављеним кандидатима враћа документацију. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 030/466-215.

ШОСО „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Дефектолог са одељенским
старешинством у посебним условима

на одређено време до повратка
директора са функције, а најкасније до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 139
и чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/18 - даље Закон),
као и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 17/18) и то: високо
образовање према Закону о основама система образовања
и васпитања: 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; 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. Поред наведених услова образовања, кандидати морају поседовати: психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе
о испуњености услова за избор у складу са Законом, и то:
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању - не старија од 6 месеци, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 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 конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања. Конкурсну документацију не враћамо.
Информације о конкурсу могу се добити телефоном, на број:
019/429-744.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник информатике и рачунарства
у другом образовном циклусу, на
одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у члану 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017), члану 3 став 1 тачка 14
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018),
као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим
актима школе, и то: 1) да има одговарајуће високо образовање, те да има следећи стручни назив за занимање
за радно место: професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања); професор,
односно дипломирани професор са завршеним основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, двопредметне студије, где је један
предмет обавезно информатика; дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви смерови и одсеци, са завршеним основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); дипломирани инжењер са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и рачунарске технике; дипломирани
економиста (са завршеним основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у области информатике); мастер професор у области
информатике, математике, физике, електротехнике,
машинства; мастер професор (двопредметне студије) где
је један предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер у области информатике, информационих технологија, организационих наука,
електротехнике или рачунарске технике; мастер економиста у области информатике; мастер дизајнер медија у
образовању; мастер библиотекар - информатичар; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих наука, електротехнике или рачунарске технике).
Лица која су стекла академско звање мастер морају да
имају у оквиру завршених основних академских студија
положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и
два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика
и рачунарство може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима које су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, савладало програм рачунарства
и информатике у трајању од најмање четири семестра.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује
радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1-3
ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Информатика и рачунарство може да
изводи и: мастер учитељ, који је током студија остварио
90 ЕСПБ бодова из области информатике и рачунарства;
лице које је стекло стручни назив струковни специјалиста, по прописима који су уређивали високо образовање
до 7. октобра 2017. године, ако у оквиру завршених студија има положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и
најмање два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство). Испуњеност
услова из ове тачке утврђује министарство надлежно за
послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма. Кандидат
треба и: 2) да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-

колској установи у току студија и након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; 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 је држављанин РС; 6)
да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад;
7) да је пунолетан; 8) да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама
система образовања и васпитања. Ови услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада.
ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидат је дужан да приложи: одштампани примерак пријавног формулара који се
попуњава на званичној интернет страници Министарства
просвете, фотокопију дипломе о стеченом образовању;
додатак дипломи или потврду високошколске установе о
остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству; извештај о
извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења
уговора о раду од стране изабраног кандидата; извештај из
казнене евиденције МУП-а; извод из матичне књиге рођених. Кандидати са вишом стручном спремом достављају
потврду о заснованом радном односу на неодређено време
и о трајању истог у другој установи. Докази о испуњености
услова достављају се искључиво у папирној форми (пријаве
поднете електронски неће се узимати у обзир), фотокопије
приложених докумената морају бити оверене, а документа
под тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке

на мандатни период од 4 године

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-189

са 83,41% радног времена, на одређено
време ради замене запослене одсутне
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то: за наставника стручних предмета пољопривредне струке: дипломирани инжењер
пољопривреде за хортикултуру; дипломирани инжењер
пољопривреде, смерови: хортикултура, ратарско-повртарски, општи или ратарство-повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство;
дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер
ратарски; дипломирани инжењер пољопривреде за
воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер
пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски; дипломирани инжењер шумарства за пејзажну
архитектуру; дипломирани инжењер агрономије; мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне
академске студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство
и повртарство или Воћарство и виноградарство; мастер
инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку Пејзажна архитектура; мастер
инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре. Кандидат поред општих
услова прописаних чланом 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 113/2017), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2,
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др.
закони), односно 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
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који
преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, доставља још
и: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6
месеци); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве треба послати
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 023/562-189.
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23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Директор

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 122 ст. 5, чланом
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018-др. закони) односно: 1) које има одговарајуће
образовање прописано Законом за наставника у основној музичкој школи или наставника у стручној, односно
уметничкој школи у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање, за педагога и психолога, стечено: 1.
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) 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 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; 6) има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 7) има обуку и положен испит за
директора установе; 8) има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат мора да поднесе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику и
језику на којем се изводи образовно-васпитни рад (српски језик) или оригинал или оверену фотокопију потврде
односно уверења којим се доказује да је положио испит
из српског језика и језика на којем изводи образовно-васпитни рад (српски језик) по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика
и језика на којем изводи образовно-васпитни рад (српски језик); оригинал или оверену фотокопију исправе
којом кандидат доказује да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (потврде, уверења
и други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверену фотокопију уверења
о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства
надлежног за унутрашње послове, у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења из суда опште
надлежности да се против кандидата не води кривични
поступак; оригинал или оверену фотокопију уверења о
неосуђиваности привредног суда; оригинал или оверену
фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима - лекарско уверење
(може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити
ново лекарско уверење); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе) - уколико кан-

дидат који је раније обављао дужност директора наведене доказе не поседује, о тој чињеници подноси писмену
изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата
- уколико кандидат наведени доказ не поседује, о тој
чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу; оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе, уколико га поседује. Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске
податке, односно радну биографију, оквирни план рада
за време мандата, доказе о поседовању организационих
способности и др.). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаву са потребном документацијом кандидати
достављају на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић”, 23000 Зрењанин, Трг слободе 7, путем поште или
лично, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене или непотпуне пријаве ће бити одбачене. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон: 023/561-104.
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НСЗ НА РАДНОМ САСТАНКУ СА
ПРИВРЕДНИЦИМА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Локална самоуправа општине Темерин организовала је 23. новембра радни
састанак привредника и пољопривредника са подручја ове општине и представника покрајинских институција, Града Новог Сада и Националне службе за
запошљавање. На састанку је било речи
о тренутном стању привреде у општини
и могућностима сарадње привредника и
пољопривредника са покрајинским и локалним институцијама. Са друге стране,
представници институција упознати су
са потребама и предлозима предузетника и пољопривредних произвођача, а све
у циљу да се међусобна сарадња даље
унапреди у наредном периоду.
Привредници са подручја Темерина
показали су велико интересовање за ове
теме, па је њих стотину присуствовало
састанку. Поред представника Општине
Темерин, обратили су им се и представници Развојног фонда Војводине, Развојне
агенције Бачка, Националне службе за запошљавање. У име Града Новог Сада, начелник Градске управе за привреду Саша
Билиновић је посебно похвалио однос
комшијске, много мање општине Темерин,
према привреди, инвестицијама у инфраструктуру и запошљавању, те истакао да
то може бити позитиван пример и за многе веће и богатије локалне самоуправе.
Чланица Општинског савета Темерина задужена за привреду Мира Родић,
навела је да је састанак организован пре
свега како би се остварила још боља сарадња са предузетницима и пољопривредним произвођачима, при чему су
присутни привредници имали прилику
да изнесу своје идеје и предлоге, као и
евентуалне примедбе, све у циљу унапређења сарадње не само са локалном
самоуправом, него и са покрајинским и
републичким институцијама.
Општина Темерин посебну пажњу посвећује смањењу незапослености и једна
је од ретких у Србији која потпуно само-
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стално из општинског буџета финансира
програме запошљавања предвиђене Локалним акционим планом. Ове године је из
локалног буџета издвојено чак 7 милиона
динара за отварање 30 радних места и 20
предузећа. Такође, како је на састанку наведено, чак трећина овогодишњег буџета
усмерена је на инфраструктурни развој,
при чему се константно развија 6 индустријских зона.
Директорка Филијале Нови Сад НСЗ
Татјана Видовић је навела да је Јужнобачки округ, који покрива новосадска филијала, први у Србији по висини средстава издвојених за активне мере запошљавања,
што за резултат има констатно смањење
незапослености у целом округу, док је на
територији општине Темерин она смањена за чак 17,1% у односу на исти период
прошле године. Она је истакла да су тренутно у току још три јавна позива која су
отворена до краја године и упутила позив
заинтересованима са подручја ове општине да конкуришу.

Невена Живковић Штековић, из Покрајинске службе за запошљавање АП
Војводине, истакла је одличну сарадњу
општине Темерин са НСЗ и покрајинским органима и изнела податак да је
ове године кроз програме субвенција
Покрајинске владе у сарадњи са НСЗ око
600 људи нашло посао. „Позивам привреднике и пољопривреднике из Темерина да и следеће године још активније
конкуришу по јавним позивима како
Покрајинског секретаријата за привреду
и туризам, тако и осталих институција,
развојних агенција и фондова АП Војводине и Републике Србије“, рекла је Невена Живковић Штековић.
Предузетници и пољопривредни произвођачи који су присуствовали састанку
су истакли изузетно добру сарадњу са
локалном самоуправом, која се труди да
им максимално изађе у сусрет. Такође,
присутним представницима локалних
и покрајинских институција изнели су
своје предлоге, потребе и примедбе, које
се пре свега односе на инфраструктурно
уређење и опремање индустријских зона,
увођење гаса и водовода, као и потребу
да се Темерин боље путно повеже са Новим Садом, коме већина привредника и
уопште становника општине гравитира.
На крају је заједнички закључено да
ће се локална самоуправа у сарадњи са
Покрајином и Републиком у максималној мери потрудити да изнесени позитивни предлози и потребе привредника не остану „мртво слово на папиру“. У
наредном периоду ће се још активније
радити на побољшању привредне слике
општине Темерин, при чему је и Национална служба за запошљавање спремна
да у домену свог деловања ту сарадњу
додатно унапреди и пружи сву потребну
помоћ и подршку локалним органима у
даљем смањивању незапослености и одДушко Крнајац
лива становништва.
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Услуге ЕЕН користило 17.000 српских предузећа

ЈАЧАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

П

оводом обележавања десет година успешне реализације пројекта Европска мрежа предузетништва
(ЕЕН), додељене су награде компанијама које су на
најуспешнији начин искористиле услуге ове мреже
и потписале пословне уговоре са фирмама из иностранства.
Уручене су захвалнице партнерима који су учествовали у
спровођењу пројекта у Србији. Како је истакнуто на свечаности, ЕЕН је кључни инструмент стратегије ЕУ за подизање
конкурентности малих и средњих предузећа у Европи.
Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије (ПКС),
рекао је да је Србија од самог почетка укључена у ЕЕН и да је
скоро 17.000 српских и малих и средњих предузећа користило
услуге ове мреже. „Циљ ЕЕН“, објаснио је Чадеж, „јесте отварање врата и пружање могућности малим и средњим предузећима за учешће у пословним сусретима и мисијама, помоћ
приликом трансфера технологија, у области заштите интелектуалне својине, развоја истраживачких пројеката, подршка
у тумачењу и примени прописа, до могућности коришћења
програма и фондова ЕУ“.

Уговоре потписало више од 300 компанија
„Највидљивија и најконкретнија корист за компанију мери
се бројем уговора. Више од 300 малих и средњих компанија, уз
подршку ЕЕН, потписало је уговоре са иностраним партнери-

ма, изашло на страна тржишта или ојачало позицију на онима
на којима су већ пословали“, рекао је Чадеж.
Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције, истакла је да нема одрживог развоја без стабилног и
снажног сектора малих и средњих предузећа.
„Мала и средња предузећа су кичма и ослонац најразвијенијих европских региона. Када постанемо чланица и ми ћемо
имати приступ структурним фондовима ЕУ који су неупоредиви у односу на оно што данас користимо као земља кандидат“, рекла је Јоксимовићева.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици охрабрио је
компаније да на најбољи начин искористе услуге ЕЕН и многобројне алате које нуди и подсетио да су представници Европског инвестиционог фонда и пет банака у Србији потписали
уговор о помоћи у финансирању малих и средњих предузећа,
што је веома важно за развој овог сектора.

Кључно увођење дуалног образовања
Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, указао је на важност успостављања чврстих веза
између образовања и науке са привредом, као и да се системски ради на томе, посебно на увођењу дуалног образовања.
Марко Ковачевић, руководилац Центра за ЕУ интеграције
ПКС и координатор Конзорцијума ЕЕН Србија, представио је
резултате пројекта у протеклој деценији. Свечаности је присуствовао Горан Кнежевић, министар привреде у Влади Србије,
представници пословних асоцијација, академске заједнице.
Европска мрежа предузетништва активна је у преко 60
земаља широм света и окупља 3.000 експерата који долазе из
више од 600 организација. Европска мрежа предузетништва
пружа сет стандардизованих услуга сектору малих и средњих
предузећа, који се односе на интернационализацију пословања, подршку у приступу финансирању, програмима и фондовима ЕУ, информисање о прописима и правилима ЕУ, помоћ
приликом трансфера технологија, заштиту интелектуалне
својине и развој истраживачких пројеката.
У Србији је за спровођење услуга Европске мреже предузетништва задужен Конзорцијум ЕЕН Србија, чији је координатор
Привредна комора Србије, док су остале институције у Конзорцијуму Иновациони центар Машинског факултета у Београду,
Институт „Михајло Пупин“, Пословни инкубатор Нови Сад, Универзитет у Нишу и Развојна агенција Србије.
Извор: ПКС
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За опстанак српског села

ПОДСТИЦАЈ ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ
ЖЕНА СА РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА

Г

радоначелник Краљева др Предраг Терзић уручио је уговоре о коришћењу подстицајних средстава
у циљу економског оснаживања
жена са руралних подручја града Краљева, у оквиру пројекта „Спровођење мера
популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у
2018. години“.
Град Краљево је искористио средства
добијена од Министарства задуженог за
популациону политику и демографски
развој, 3.000.000 динара, и удружујући
их са сопственим средствима, 3.750.000
динара расподелио за оснаживање жена
у руралном подручју, по 250.000 за петнаест потписница уговора.
Градоначелник је истакао да су ова
средства обезбеђена захваљујући Министарству без портфеља задуженом за
популациону политику и демографски
развој и министарки Славици Ђукић
Дејановић, за жене које живе на селу и
баве се пољопривредом, које су мајке
и које планирају да остану на својим
имањима, да се баве пољопривредом и
да тамо подижу своју децу.
„Мислим да се ради о јако добром
потезу министарке Ђукић Дејановић,
која је обезбедивши 3.000.000 динара за
ове намене, омогућила граду Краљеву да
обезбеди додатних 750.000 како бисмо
помогли не само ових 15 жена, него читавих 15 породица. Надам се да ћемо у будућности још новца успети да добијемо
од овог министарства“, рекао је градоначелник, подсетивши да је Град Краљево
ове године конкурсом код Министарства
задуженог за област демографског развоја, успео да обезбеди новац и за опремање вртића на Берановцу и за рекон-
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струкцију терена за кошарку, рукомет и
балон сале на Гочу, за пројекте у области
примарне здравствене заштите и за Саветовалиште које ће функционисати у
склопу Дома здравља Краљево.
„Град Краљево ће наставити да обезбеђује значајна финансијска средства за
развој пољопривреде. Поред 70.000.000
динара, које опредељујемо у буџету града Краљева, обезбеђујемо новац за противградне стрелце који од 15. априла до
15. октобра дејствују на територији града
Краљева, купујемо противградне ракете,
а уложићемо и значајно више средстава у развој инфраструктуре на селу, за
асфалтирање путева, подасипање, изградњу водоводне и канализационе мреже“, поручио је градоначелник.
Заменик секретара Скупштине града
Краљева и председница Савета за родну
равноправност града Краљева Лидија
Павловић навела је да су неке мере по-

моћи женама за економско оснаживање
до сада спровођене, али нису обухватале
жене у руралним подручјима које се баве
пољопривредом.
„Драго ми је што смо успели да оценимо на прави начин пријаве и што су новац
добила углавном домаћинства, односно
пољопривреднице које имају више деце,
што је и био и један од услова конкурса и
што смо равномерно распоредили новац,
будући да имамо потписнице уговора из
Лађеваца, Милочаја, Раванице, Годачице, Стубла, Бојанића, Ласца, Чукојевца и
Драгосињаца. И пројекти оних жена које
нису прошле овог пута били су изузетно
добри и надам се да ће град, с обзиром
на велико интересовање, следеће године
покушати да спроведе једну овакву меру
и да пољопривредници од града добију
мало већу пажњу у наредном периоду“,
рекла је Павловићева.
Према њеним речима, не постоји тачан податак о томе колико је жена власница пољопривредних газдинстава, будући
да се у Агенцији за привредне регистре
још увек не води статистика по полу, али
се приликом конкурисања за средства
појављује тридесетак жена које су власнице пољопривредних газдинстава.
Милун Јовановић, председник комисије која је одлучивала о поднетим
захтевима пољопривредница, истакао је
да је један од критеријума био да власница домаћинства има бар једно малолетно
дете, а међу потписницама су и оне које
имају и шесторо деце, што враћа наду у
опстанак српског села.
Добитнице средстава за економско
оснаживање жена на руралном подручју
су истакле да ће им то умногоме олакшати даљи рад на пољопривредним газдинствима и да представља подстицај
да наставе да раде и улажу у свој посао.
Извор: Портал „Круг“
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Градски момци на трактору - све раде по систему “шта роди - роди”

СЕОСКА ИДЕЈА НА ИНТЕРНЕТУ

Д

ве године је путовао по Србији и
бирао имања, а избор је пао на
Ваљевску Каменицу, прецизније,
на посед на граници тог села и
Горње Буковице, и то у тренутку када
је оглас већ истекао, а имање ипак остало непродато. Тамо је овог лета почео да
живи своје снове, да на питања о предностима између села и града непобитним
чињеницама говори у корист села и да са
својим сарадницима ствара будућност у
том крају Србије.
Одрастао је у кући у мирном делу
Врачара, где живе генерације његових
предака, али нешто исконско је говорило
младом инжењеру воћарства и виноградарства, 27-годишњем Павлу Ђорђевићу,
да треба да се посвети селу и да почне
тамо нешто да ствара.
Прошле године je уз помоћ породице, а највише сестре Јелене, купио имање
површине четири хектара, са две куће,
шталом и два бунара. Уследило је реновирање, а кућу малу кречену у бело, стару око 200 година, обновио је, поправио
прозоре и офарбао их у плаво и дотерао
унутрашњост. Организовао је мобе позивајући другаре и колеге из Београда да
му помогну у раскрчивању, што су они са
задовољством и учинили. Кућа је презимила сама, а од пролећа, са првом вегетацијом, стигла је и њена нова „прича са
душом“.
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– Идеја о животу на селу стварала се
читавог мог живота. Родитељи су сестру,
брата и мене често водили на излете у
природу, трудећи се да нам надоместе то
што живимо на Врачару. Морам признати да је кад смо били мањи то било другачије и да смо на Врачару, где је некад
било много више кућа него данас, имали
и мало природе. Возили смо бицикле,
пели се на комшијину трешњу, играли се
на улици, били блиски са људима из нашег краја – сећа се Павле.
Долазећи све чешће из Београда у
Ваљевску Каменицу, уживао је у природи, али су се и рачуни за бензин гомилали. У једном тренутку сетио се да би
нешто од производа могао да носи са
собом у престоницу, па је купио кокошке. Убрзо су стигле и препелице, засадио је око 30.000 живића јагода, као и
поврће по принципу „шта роди - роди“,
примењујући стандарде органске производње.
Окупивши своје пријатеље и колеге са факултета, настао је тим и петоро
младих људи решило је да тржишту понуди нешто ново. Иако не воле да делегирају послове, потврђујући да код њих
свако ради све, Павле је објаснио читаоцима „Прича са душом“ да Пеђа, Љиља и
Милица производе џемове, слатка, сокове и чорбе, затим сапуне и шампоне од

нане и коприве, а раде и фотографије и
промоције.
Милош Јовић из Куршумлије, инжењер
воћарства и виноградарства, живи на селу,
а Павле је на релацији Београд - Ваљевска Каменица и, између осталог, развози
клијентима наручене пакете.
– Наше кокошке су слободног духа,
шетају се где желе и једу природну храну. У почетку их је било 150, а сада се тај
број мало смањио, јер нам је лија била у
посети и узела „свој део колача“. Препелице су тренутно у кавезима, јер немамо
другу опцију, али размишљамо да и оне
почну слободно да шетају у ограђеном
простору, као коке, каже он.

Како се овај посао развијао?
Прво су пронашли тржиште, односно људе из Београда који могу да плате
органске производе који су и до 70 одсто скупљи од оних у конвенционалној
производњи. Кренули су од познаника и
пријатеља, а прича се највише раширила
по препоруци, а затим и на друштвеним
мрежама, Инстаграму и Фејсбуку, где
рекламирају Пољопривредно газдинство
„Органела“.
– Врло лако се осети разлика између
домаћег јајета и јајета кокошке која живи
у кавезу и једе концентрат. Тако су људи
почели да нас зову, да питају имамо ли
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још нешто, а ми смо почели да нудимо
оно што расте на нашем имању: спанаћ,
блитву, першун, руколу, кромпир, цвеклу, шаргарепу, рен, парадајз, краставце,
лубенице, шљиве… Коприва је специјални производ и од ње правимо чорбу и у
теглама доносимо на кућну адресу, као и
обарене пакетиће врхова коприве. Ту су
и чајеви од раставића, дивље нане, матичњака. Посебно смо поносни на наш
ЗЕН, производ од зеленог парадајза, сенфа и рена, који правимо по старом рецепту из села, откривају Милош и Павле.

Како из угла некога ко је
одрастао у граду данас
изгледа живот на селу?
– Кад сам говорио људима о овој
идеји, већина је одговарала са: „Јао, и ми
бисмо живели на селу“. У „причи“ би сви
живели, а у реалности је питање ко би
заиста био спреман на то. Живот на селу
није компликован. Ако питате некога
које су предности града, одговориће да
су то позориште и биоскоп. Следеће питање је: „Колико често идете у биоскоп и
позориште?“. Тада схватите да би и онај
ко живи на селу могао себи да приушти
повремено такав излазак. Нама у Србији
као да је неко усадио у главу одговоре
на питања на тему села – тешко и немогуће. Као да смо програмирани да тако
одговарамо. Кад питам некога како му
изгледа дан у граду, одговор је: „Устанем,
одем на посао, вратим се увече и легнем
да спавам“. Шта је онда ту лако и лепо, а
шта је на селу тешко ако имате слободних дана онолико колико желите и ако
немате стрес? Наравно да има физичког
рада, али данас постоје машине, не копамо ми као у руднику, прича Павле.

ОРГАНЕЛА
Када су се удружили млади и старији људи, искуство, струка и сјајна енергија, настала
је наша прича.
Налазимо се у једном лепом сокаку крај Ваљевске Каменице, близу смо самог села,
а опет мало изоловани. Газдинство је уроњено у нетакнутој природи, где скоро свакодневно можете срести срне, зечеве, фазане, роде, патке, жабице, корњаче, јастребове и разне друге животиње. Природа је подарила свеж ваздух, чисту воду, здраво и
плодно земљиште.
Ми производимо и прерађујемо воће и поврће, узгајамо животиње, али у дослуху са природом. Када сарађујете са њом све је лакше. Не прскамо наше биљке, па мало или мало
више приноса изгубимо, али добијемо на квалитету производа.
http://organela.rs/

Шта је спојило ове младе људе?
– Неки од нас се познају са факултета, а неки из живота. Милош и ја смо
колеге са факултета, нисмо заједно студирали, али смо орезивали воће. Он је изузетно способан и вредан и од њега човек
може много тога практичног да научи.
Пошто нас је све повезало и село, сигуран сам да нека друга наша идеја у граду
не би успела као ова. Кад радимо, ентузијазам једне особе пробуди то у другој,
а кад њему недостаје мотивације, опет је
ту неко други да нас врати на прави пут,
каже Павле.

Да ли од тог посла може
да се живи?
– Добро је кренуло и одговор на то питање је „да“. Најбитније је да имате пут до
тржишта. Моја порука свима који крећу
у пољопривредну производњу овог типа
је да не почињу док не буду знали где ће
продати производе. Осим исплативости,
нама је на селу важно то што можемо да
будемо креативни, а пре свега, слободни.
За нас није канцеларија и рад од 9 до 5,
поручује инжењер Павле Ђорђевић.
Извор: www.pricesadusom.com
Бесплатна публикација о запошљавању
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Национална служба за запошљавање у посети Агенцији за запошљавање Румуније

РАЗМЕНА ЗНАЊА И ИСКУСТАВА
Делегација Националне службе за запошљавање, коју
су предводили директор Зоран Мартиновић и заменик директора Петар Јарић, посетили су Националну агенцију за
запошљавање Румуније.
На састанку у Агенцији за запошљавање Румуније,
којим је председавала председница НАЕ Даниела Барбу,
представљени су програми запошљавања, предочена најновија кретања на тржишту рада Србије и приоритети за
2019. годину када је у питању смањење незапослености.
Дискутовало се и о услугама посредовања при запошљавању у иностранству, издавању радних дозвола, обукама за
активно тражење посла, као и о могућностима за сарадњу у
оквиру пројеката које финансира ЕУ.
Делегацији НСЗ презентована су најновија кретања на
тржишту рада Румуније, статус пројеката које финансира
ЕСФ, а спроводи НАЕ, а све у циљу што успешније сарадње
две службе.
Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности закључен је у Београду 2016. године,
али НСЗ није носилац, с обзиром да споразум не предвиђа
давања за случај незапослености.
НСЗ је учествовала у реализацији Twinning пројекта
„Припрема институција тржишта рада у Републици Србији
за Европску стратегију запошљавања“, који је реализован од
2012. до 2014. године. У оквиру пројекта експерти из Румуније
су запосленима у НСЗ представили програме обука.
Ова службена посета делегације НСЗ румунској Националној агенцији за запошљавање потврдила је значај размене знања и искустава између две службе, што је посебно
важно с обзиром да је Румунија чланица ЕУ.
Катарина Јовичин

Краљево

НОВЕ ШАНСЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ НА КРАЈУ
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ
Kраљевачка филијала Националне службе за запошљавање крај успешне
године обележиће новим почетком - обукама за незапослене на захтев послодавца.
Фирма „Цветекс“ д.о.о., са седиштем у Сопоту, у производном погону у Новом
Селу код Врњачке Бање почела је обуку за шивење и кројење за 10 полазника.
Обука је финансирана из средстава пројекта ЕУ подршка Националој служби за
запошљавање. По завршетку обуке, која ће трајати 320 часова, полазници који
је успешно заврше, што потврђује сертификат, засноваће радни однос код овог
послодавца.
Друга обука, такође за кројење и шивење, финансирана је по програму
ЛАПЗ Техничка подршка Општина Рашка. Послодавац је новоотворена фабрика „Luss Protect“, која се бави производњом заштитне радне одеће, лаке
конфекције и војно-полицијских униформи. Обуком која ће се одвијати у неколико циклуса биће обухваћено 96 лица са евиденције НСЗ, а у првом циклусу обуку је започело 18 лица. Послодавац самостално финансира трошкове
обуке, а Општина Рашка финансијски учествује у новчаној помоћи лицима у износу од 22 хиљаде динара. Полазницима су плаћени
трошкови пута и доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести. НСЗ Филијала Kраљево и Испостава Рашка у оквиру
техничке подршке спровеле су информисање, селекцију и упућивање кандидата.
По завршетку, послодавац је уговором обавезан да у радни однос прими 70% од укупног броја полазника који су успешно окончали обуку,
што и јесте циљ спровођења обука на захтев послодавца. Овај вид помоћи представља најбржи и најефикаснији начин за проналажење адекватних радника, који кроз обуку пре почетка рада савладавају процес производње и бивају стручно оспособљени за самосталан рад.
Поред поменутих обука за кројење и шивење на захтев послодавца, у Филијали Kраљево НСЗ спроводи се и обука за ЦНЦ оператере.
Тања Павловић
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ОДРЖАН 27. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У НОВОМ САДУ
На трећем овогодишњем новосадском сајму запошљавања 53 послодавца
тражила 1.178 радника различитих профила
27. сајам запошљавања у организацији Града Новог Сада и Филијале
Нови Сад Националне службе за запошљавање, одржан је 29. новембра у
Новом Саду. У Западном холу СПЕНС-а,
53 послодавца су тражила 1.178 нових
радника различитих профила. Највише
шанси да пронађу посао су имали радници у производњи, трговци, возачи,
шивачи и магационери, али прилику су
добили и: информатичари, машински
инжењери, технолози, комерцијалисти,
неговатељи, хигијеничари и други.
У потрази за послом неколико десетина људи је у 10 часова на новосадском
СПЕНС-у чекало отварање сајма и своју
прилику да директно поразговарају са
послодавцима и конкуришу за слободна
радна места.
Директорка новосадске филијале НСЗ
Татјана Видовић рекла је да је број незапослених у Новом Саду за 15 одсто мањи
у односу на прошлу годину и да је велики
број Новосађана, захваљујући програмима и мерама које реализује Национална
служба за запошљавање, успео ове године
да пронађе посао.
„Циљ програма рада НСЗ је повећање
учешћа Националне службе на тржишту
рада. Да би се постигао овај веома важан
циљ, један од предуслова и приоритета
је успостављање што интензивније сарадње са послодавцима. То је циљ НСЗ и
Града Новог Сада и на овом данашњем
сајму. Филијала Нови Сад је ове године
интензивирала сарадњу са послодавцима, што је резултирало повећаним бројем
слободних радних места. За десет месе-

ци у току ове године посредовали смо
у запошљавању око 7.000 лица са наше
евиденције“, истакла је Татјана Видовић
и позвала послодавце и незапослене да и
убудуће користе услуге НСЗ.
Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за привреду, рекао је да Нови
Сад из године у годину повећава свој
буџет за запошљавање: „Поносни смо што
у Републици Србији наша локална самоуправа издваја највише новца у те сврхе,
а за реализацију овогодишњих активних
мера запошљавања Града Новог Сада издвојено је готово 150 милиона динара“.
Директорка Покрајинске службе за
запошљавање АП Војводине Снежана

Седлар изнела је позитивна искуства
сарадње Националне службе за запошљавање са свим локалним самоуправама на територији Војводине у борби за
смањење незапослености и истакла да је
Војводина лидер са најмањом стопом незапослености у Србији.
Сајам су подржали званичници Покрајинске владе, проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачу делатност
и Катица Узелац, помоћница секретара
за област запошљавања у Секретаријату
за привреду и туризам. Подршку сајму су
дали и начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић и помоћник директора Спортског и пословног центра „Војводина“, Слободан Веселиновић.
Заинтересовани грађани су у великом
броју обилазили штандове послодаваца,
распитивали се о условима за конкурисање и остављали своје радне биографије.
У последње време велика је потражња за
радницима машинске и електро струке.
На овом сајму у потрази за браварима,
електричарима и механичарима био је и
„Карин комерц“.
„То је нешто за чим ми увек имамо потребу, а веома тешко проналазимо кадрове. Са Националном службом за запошљавање сарађујемо већ три, четири године
и присутни смо на сајмовима. Увек буде
доста пријављених, а имамо и позитивна
искуства, с обзиром да имамо кандидате
који су се овим путем пријавили, а данас
су код нас у радном односу“, рекла је представница компаније „Карин комерц“.
Ђурђина Мачак

Бесплатна публикација о запошљавању

01.08.201 05.12.2018. | Број 806 |

63

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

