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УВОДНИК

ЗНАЊЕ МЕЊА СВЕТ
У овом броју вас упознајемо са најбољим едукаторима Србије за
2018. годину. Удружење за подстицање предузетништва „Живојин
Мишић“ већ пету годину организује избор за најбоље едукаторе у
Србији, са циљем да скрене пажњу на важност учитељског и наставничког посла, а посебно на појединце који су томе нарочито
посвећени. После дугог, седмомесечног процеса селекције, изабрано је десет најбољих. Најбољи едукатори су учитељи и наставници
школа у Србији који се залажу за развој ученика, истичу се изузетним радом, они су иноватори, мотиватори и у великој мери утичу
на живот ученика. Пета генерација најбољих учитеља и наставника
из целе Србије још једном доказује да је образовање вредно и да се
труд препознаје.
Представљамо вам и једну професорку Економске школе у
Нишу, једног од најбољих едукатора за ову годину, Слађану Радојловић. Она у свом раду ученике подстиче да откривају идеје које би
могле да се реализују на тржишту и залаже се за примену предузетништва у образовању, а њени ђаци учествовали су на бројним
регионалним и националним конкурсима и такмичењима и постизали велике успехе. За „Послове“ каже да је награда за најбољег
едукатора Србије мотивише, инспирише и обавезује на још преданији рад.
Читајте о раду Филијале Нови Сад Националне службе за запошљавање, где се бележи константан пораст броја запослених.
Према последњим подацима из новембра прошле године, у округу је регистровано 35.678 незапослених, што представља значајно
смањење од 13,15 одсто у односу на исти период претходне године.
У тој филијали кажу да је смањењу броја незапослених допринело побољшање пословне климе, што је резултирало привлачењем
великих страних инвеститора и отварањем великог броја нових
радних места, као и пажљиво испланиране и успешно реализоване
мере активне политике запошљавања. Осим тога, уочава се и постепено смањење обима рада на црно, наводе у Филијали Нови Сад.
Једна од наших тема у овом броју биће и борба против сиве економије и запошљавање Рома.
Одржан је панел „Сива економија - дупли трошак за потрошаче“, на којем се говорило о начинима на које држава и надлежне
институције могу да се боре са сивом економијом. Истакнуто је да је
Србија у протеклих пет година остварила напредак у борби против
сиве економије, али је проблем мали број инспектора који контролишу ту област, као и да је потребна боља едукација потрошача.
На округлом столу „Добре праксе у запошљавању Рома и Ромкиња“, који је одржан у оквиру Фестивала ромске културе и активизма, истакнуто је да иако је стопа незапослености у Србији на
историјском минимуму и даље је велики проценат незапослености
Рома, а посебно Ромкиња.
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НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ ГРАДА НИША НАЦИОНАЛНОЈ
СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛИ НИШ
У Светосавском дому у Нишу свечано
је додељена Награда „11. јануар”, највише
признање Града Ниша, које се додељује
за изузетна достигнућа у афирмацији
Града у привредним, друштвеним и другим областима.
Комисија за награде Града Ниша, коју
чине председник Скупштине града, градоначелник, као и представници Универзитета, војске и цркве, донела је једногласну
одлуку да, између осталих, ово изузетно
признање припадне и Националној служби за запошљавање - Филијали Ниш.
„Ова награда се додељује 20 година
и има за циљ како да ода признање заслужним грађанима, тако и да мотивише
друге да буду бољи и успешнији“, истакао
је овом приликом председник Скупштине града Ниша Раде Рајковић, отворивши
свечану седницу Града Ниша.
„Пре 141 годину град је ослобођен од
Турака. Град је ослобођен борбом, а нама
предстоји једна друга врста борбе, како
бисмо град учинили још бољим и успешнијим. Прошла година је била значајна
за град и много је тога постигнуто, али
велика дела и подухвати нас тек очекују
у наредном периоду“, истакао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
„Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш је институција која
иза себе има готово 100 година традиције. Како бисмо сагледали допринос
који она пружа афирмацији града Ниша,
довољно је осврнути се на неколико последњих година њеног деловања на
подручју Нишавског управног округа.
Национална служба за запошљавање је
одиграла значајну улогу у процесу ре-
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индустријализације нашег града, након
доласка значајног броја страних инвеститора, тако да је у последњих неколико
година запослен велики број суграђана.
У овом процесу НЗС је пружала логистичку, техничку и институционалну
подршку инвеститорима, путем услуга
посредовања, селекције и обезбеђивања
адекватних људских ресурса. Данас је за
једну трећину мање незапослених лица
у односу на период од пре 5 година, односно, тренутно је најмањи број незапослених људи у Нишу од 2000. године. Ова
институција континуирано узима све
већу улогу на тржишту рада, путем издвајања финансијских средстава за програме активне политике запошљавања.
Само ове године НЗС је у Филијалу Ниш
пласирала 420 милиона динара, а програмом је обухваћено готово 3.000 лица,
како незапослених, тако и послодаваца“,
истакнуто је приликом образложења доделе награде.
Поред бројних уважених званица,
свечаности је присуствовао и директор
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
„Ово је велико признање не само за
нишку филијалу, већ и за Националну
службу за запошљавање, која покушава
да оствари што боља партнерства са локалним самоуправама уопште. Филијала
Ниш и Град Ниш су у томе успели, а ово
признање је круна тог партнерства. Поред награде коју смо добили 2017. године
поводом Дана државности, ово је свакако једно од највећих признања“, рекао је
Зоран Мартиновић.

Признање је у име Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш примио директор нишке филијале Бобан Матић.
„И у наредном периоду предстоји нам
озбиљан рад како бисмо и осталим незапосленим лицима омогућили шансу за запослење. НСЗ ће и даље настојати да буде
носилац активне улоге на тржишту радне
снаге и заједно са свим партнерима наставити да ради на смањењу незапослености,
повећању запослености, креирању нових
радних места и развоју града и државе“,
истакао је Матић.
Награда се састоји од дипломе, статуете „Ослободиоцима града Ниша“ и новчаног износа од 100.000 динара. Национална служба за запошљавање - Филијала
Ниш се одрекла новчаног дела награде и
одлучила да се средства преусмере Локалном акционом плану за запошљавање
и програмима и мерама активне политике запошљавања за 2019. годину.
Признање се додељујe поводом 11. јануара, Дана града Ниша, када је пре тачно 141 годину Ниш ослобођен од Турака.
Поред Филијале Ниш НСЗ, лауреати најпрестижнијег признања Града за
2018. годину су и Академски фолклорни
ансамбл ОРО - Студентски културни центар, Основна школа „Радоје Домановић“, а
од појединаца награду су добили: проф.
др Радослав Бубањ и Селомир Марковић,
домаћин споменика на Чегру.
У претходној години Филијала Ниш
НСЗ забележила је одличне резултате на
свим пољима деловања и ово признање
представља само подстрек за још боље
резултате у години пред нама.
Владан Крстић
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ТЕМА БРОЈА Најбољи учитељи и наставници које Србија има

ЗНАЊЕ ЈЕ КЉУЧ НАПРЕТКА
Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ већ пету годину
организује избор за најбоље едукаторе у Србији, са циљем да скрене пажњу на
важност учитељског и наставничког посла, а посебно на појединце који су томе
нарочито посвећени. После дугог, седмомесечног процеса селекције, изабрано је
десет најбољих

Н

ајбољи едукатори су учитељи и
наставници у Србији који се залажу за развој ученика, издвајају
се изузетним радом, они су иноватори, мотиватори и у великој мери утичу на живот ученика. Пета генерација
најбољих учитеља и наставника из целе
Србије још једном доказује да је образовање вредно и да се труд препознаје.
Оцењивало се најважније, па је тако
један од критеријума био да је учитељ
или наставник креативан и иновативан,
односно да у раду стално примењује
нешто ново што ће заинтересовати ученике, као и да је елоквентан и комуникативан и тако лако привлачи пажњу ученика и остварује интеракцију током часа.
Поред тога, важно је да се стално усавршава, прати промене у области којом се
бави, да са ентузијазмом и љубављу ради
свој посао, да је објективан у оцењивању
и добро организован.
„Циљ нам је да кроз овај пројекат освестимо и подсетимо учитеље, наставнике и професоре у којој мери су њихова
професија и квалитет у раду важни за
цело друштво и будућност земље. Желимо да истицањем најбољих скренемо
пажњу на праве вредности у настави и
да осталима дамо пример или идеју чему
треба да теже, да се генерације које долазе усмеравају ка правим вредностима
које ће им бити инспирација за напредак“, кажу у удружењу „Живојин Мишић“.
Координаторка овог удружења Ивона
Јовановић истиче да је поносна што је у
друштву најбољих у земљи, који доприносе томе да Србија има светлу будућност.
„Удружење је основано 2013. године
из жеље да се друштво унапреди и да се
подржи предузетништво. Тада смо веровали да је то формула за економски напредак и опоравак земље, а у то верујемо
и данас“, каже она.
„Покренули смо клупко које се сада
незаустављиво одмотава и везе нити нових успеха и достигнућа. Желела бих да
свако од вас у овој просторији застане на
моменат и сагледа колики је успех и напредак све што овај пројекат и ова награда носе, јер мало је од свега овога постојало пре 5 година“, рекла је Лела Ђокић, која
је у првим годинама била координатор
удружења и водила пројекат „Најбољи
едукатори Србије“.
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ПЕТА ГЕНЕРАЦИЈА НАЈБОЉИХ ЕДУКАТОРА СРБИЈЕ
Алекса Попадић, наставник географије у Гимназији, ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Вук Караџић“, Краљево - као велики љубитељ нових технологија, уз помоћ којих реализује неке часове, приближава се савременом начину живота и учења својих ученика.
Александар Мијалковић, наставник српског језика у ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији, бави се: писањем, позориштем, филмом, науком,
новинарством, књигама, децом, хумором,...
Ивана Ковачевић, наставница српског језика и књижевности у ОШ „Др Драган Херцог“, Београд - у раду комбинује традиционалне и
савремене методе поучавања и учења и осмишљава различите активности са ђацима.
Јелена Бабић, учитељица у ОШ „Милић Ракић Мирко“, Прокупље - наставу реализује у виду тематских дана, радионица, јавних и огледних часова, путем амбијенталне и пројектне наставе. То је начин да ученици напредују у складу са својим могућностима.
Лидија Виденовић, учитељица у ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот - четири године ради иновативним наставним системом - интегративна настава, поборник је амбијенталног учења и свих иновативних модела наставе као велики ентузијаста.
Милица Андоновић, наставница енглеског језика у ОШ „Вук Караџић“, Пирот - своје ученике је кроз међународне пројекте и виртуелну
учионицу повезала са светом и пружила прилику ученицима да размењују знања и искуства са својим вршњацима из других земаља.
Младен Шљивовић, наставник физике у Гимназији у Зајечару и ОШ „Десанка Максимовић“, Зајечар - у раду користи корелацију физике
са уметношћу, али и са другим предметима, па често спроводи ваннаставне активности и пројекте кроз различите идеје.
Слађана Радојловић, наставница основа економије и банкарске обуке у Економској школи, Ниш - ученике усмерава у правцу трагања
за идејама које би покренуле привредни развој Србије и користи методе активне наставе.
Вера Исаиловић, наставница историје у ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље - њена учионица је место за истраживање колико технологија
може да помогне у стицању не само знања, него и вештина за 21. век.
Зоран Илић, учитељ у ОШ „Светозар Марковић“, Лесковац - користећи њихову урођену и интензивну радозналост, децу на раном узрасту
уводи у свет науке кроз игру. Подстиче ученике на активизам и иницијативност, као и волонтерски рад. Он ствара срећне и задовољне
људе, учећи их да знање није само оцена која ће их нахранити, него су то и вештине којима треба тежити и ставови које треба бранити.

УЗОР И ИНСПИРАЦИЈА

Наставнички позив је један од најодговорнијих, јер наставник има тежак и значајан задатак, да преноси знање и тиме
директно утиче на формирање, развој
и будућност својих ученика. Наставник
који је генератор новина и промена, који
је узор и инспирација својим ученицима
и колегама, који подстиче интелектуалну радозналост код ученика и темељно
их ангажује у усвајању нових знања, има
доживотан утицај на њих - кажу у Удружењу за развој предузетништва „Живојин Мишић“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Оснивач и председник удружења Владимир Преловац, који није могао да присуствује догађају, написао је писмо у којем
је захвалио едукаторима за сав уложен
труд и енергију да децу у Србији изведу на
прави пут.
„Наша грађанска дужност је да обликујемо друштво и околину за нашу децу,
због тога је ово удружење и основано. У центру пажње нам је од самог почетка област
која може да направи највећу промену у
друштву дугорочно – едукација. Образовани млади ће имати у рукама моћ да промене свет“, истакао је у свом писму Преловац.

Поред звања најбољег едукатора Србије, победници су добили и личну награду и 100.000 динара, новац којим могу да
унапреде свој рад и реализују пројекте са
децом како би употпунили њихово даље
учење.
Након свечане доделе награда, организоване су радионице на којима се
говорило о могућностима умрежавања
најбољих едукатора Србије и ширењу
образовне мисије, о наставницима на
интернету и безбедности, а одржана је и
радионица за успешан јавни наступ.
Јелена Бајевић
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Представљамо вам једног од најбољих едукатора Србије

СВЕТ ИДЕЈА

С

лађана Радојловић ради 25 година у Економској школи у
Нишу, где предаје стручне предмете – Основи економије
и Банкарска обука, а већ пет година је и особа задужена
за односе с јавношћу школе. У свом раду ученике подстиче да откривају идеје које би могле да се реализују на тржишту
и залаже се за примену предузетништва у образовању.
Њени ђаци учествовали су на бројним регионалним и националним конкурсима и такмичењима и постизали велике
успехе. Каже да је награда за најбољег едукатора Србије мотивише, инспирише и обавезује на још преданији рад.
По чему је Ваш рад другачији и посебан?
Волим изазове и да учествујем у променама које ће довести до неког успеха и бољитка у друштву. Заљубљена сам у
предмете које предајем. Пратим светску и домаћу економију
и сигурна сам да Србија има шта да понуди свету. Због тога
своје ђаке на различите начине усмеравам да размишљају
о идејама које би покренуле развој Србије. Тако се и родила
ученичка компанија „Naissa consulting“, која се бави идејама
за развој Ниша, региона и читаве Србије. Успели смо да пронађемо и инвеститора за пројекат, а ђаци су пресрећни што
ће дати допринос развоју свога града и смањити незапосленост у њему.
Ученике припремам за живот, за сналажење у турбулентним тржишним условима. Решавањем проблемских
ситуација они продубљују знања, трагају за оригиналним
решењима животних проблема, а све то кроз тимски рад.
Проблем сагледавају из више углова, примењују и прожимају знања из више предмета, активно траже одговоре уз
помоћ савремених технологија, али и кроз дискусију и дебату. Ми наставници морамо умети да откључамо потенцијале
својих ђака и да им помогнемо у свим проблемима на путу
њиховог одрастања.
Како осмишљавате часове, колико је ученицима
важно да они буду занимљиви и интерактивни?
Ђацима стално говорим да уче за живот, а не за школу.
Иза себе имам много сати стручног усавршавања, на часовима користим презентације, организујем квизове, преко интернета са ђацима пратим сва актуелна дешавања у домаћој
и светској привреди, радо користим методе које стављају
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ученике у центар наставног процеса и додељују им активну
улогу. На часовима основа економије организујем радионице
на којима ђаке стављам у улогу менаџера предузећа и тражим
да ми дају предлоге за увећање профита и убрзање обрта капитала. Добијам врло занимљиве и креативне одговоре, тако
их припремам за живот, а они се осећају важним, јер ми је увек
битно да чујем њихово мишљење. Тако долазимо до функционалних знања која недостају нашем образовању, а што су показала и ПИСА тестирања. Екс катедра би требало заувек да
напусти наше образовање и уступи место методама активно
оријентисане наставе, помоћу којих часови постају занимљиви
ђацима.
Које ваннаставне активности спроводите?
У Регионалном центру за омладинско предузетништво у
школи заједно са својим колегама припремам ученике за так-
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мичења и пројекте, тако што их проводимо кроз све функције
менаџмента, кроз писање бизнис планова, јер ће они једнога
дана можда размишљати о формирању своје компаније. То
је наш скроман допринос повећању самозапошљавања код
младих и смањењу незапослености.
У оквиру такмичења и пројеката често снимамо филмове, рекламе, радимо флајере, плакате, а за такмичење Сосијете женерал банке снимали смо и анимиране рекламе за нове
банкарске производе. Сви који учествују у такмичењима и
пројектима имаће шта да напишу у својој радној биографији,
а све је већи број компанија које то умеју да цене.
Шта је Ваш највећи успех?
У раду се руководим изреком нашег великог песника
Душка Радовића: Свако може колико може и још мало више.
Када би свако од нас дао то мало више, имали бисмо много
боље резултате и сви би били задовољнији.
Било је много такмичења, награда и освојених места на
државним такмичењима, али је мој највећи успех када сретнем своје бивше ђаке и они ми кажу да сам им била узор и
пробудила љубав према економији. Међу њима има много
успешних пословних људи, менаџера, директора, професора
на факултетима. Љубав према предмету се остварује властитим примером, посвећеношћу, а ја сам увек сматрала да часови треба да буду што занимљивији.
Како мотивисати ученике?
Мотивација није само оцена. Када ученик оствари резултат, похвала и лепа реч дају ветар у леђа да он може још боље,
још више. Тако ђаци стичу самопоуздање и задовољство
собом, својим радом, свест о томе да могу још више и то их
мотивише да још вредније раде. Код ђака треба развијати
свест о томе да је знање нешто што им нико никада не може
одузети.
Шта је по Вама идеалан час?
То је час оријентисан на исходе, добро организован, када
сваки ђак ради свој део посла као део тима, где нема празног
хода, где са ученицима имам партнерски однос у раду и где
се сви осећају лепо и мотивисано. Час треба да буде припрема
за живот, за ситуације које ће их чекати када буду почели да
раде.
Које особине треба да има најбољи едукатор?
Добар едукатор је вредан, одговоран, посвећен, а пре свега воли свој посао. То је наставник који иде испред времена.
На његовим часовима будућност почиње. Он помера границе
знања. Користи различите стилове учења, негује стратегијско,
критичко размишљање и креативност код ученика. Гледа
шире и види даље, има визију. Он помаже ученицима да изграде своју аутентичност, брине о сваком ђаку и има индивидуалан приступ. Развија способност сарадње и тимски рад,
упућује их да примењују своје знање, доносе одлуке и неговањем позитивних вредности граде хуманије друштво. Такав
наставник верује у своје ђаке, пружа им подршку код свих
препрека на путу њиховог одрастања, трасира пут изградње
јаких, добрих, вредних и поштених људи.
Уколико наставник негује у свом раду праве вредности,
попут рада, одговорности, посвећености, поштења, хуманости, емпатије, сваки родитељ ће пожелети таквог едукатора за своје дете.
Каква је Ваша визија нашег образовања?
Наше образовање иде у добром смеру, али морамо више
да негујемо толеранцију, емоционалну интелигенцију, у смислу да код ученика стварамо вештине које ће их чинити сигурнијим да се носе са захтевима околине, јер су промене у
окружењу врло динамичне, да их охрабрујемо да доносе одлуке, да вежбају стратегијско-критичко размишљање, буду
оригинални, креативни и више аутентични. То су вештине
за 21. век. Новина која може да се примени у будућности у
нашем образовању би могла да буде социјално-емоционално
учење применом савремених технологија. То би помогло да
се код ученика изгради емоционална стабилност, позитиван
Јелена Бајевић
карактер и откључају потенцијали.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Филијала Нови Сад Националне службе за запошљавање

КОНСТАНТАН ПОРАСТ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

У

надлежности Филијале Нови Сад НСЗ је дванаест
општина Јужнобачког округа: град Нови Сад и општине
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Бечеј, Србобран, Тител,
Темерин, Бачка Паланка, Бач, Врбас и Сремски Карловци.
Према последњим подацима из новембра прошле године, у
округу је регистровано 35.678 незапослених, што представља
значајно смањење од 13,15% у односу на исти период претходне године.
„Поред смањења незапослености, у току протеклих пет година бележи се и константан пораст броја запослених, а значајну улогу у томе одиграла је и новосадска филијала НСЗ,
с обзиром да смо само у овој години директно посредовали
послодавцима у попуњавању 8.425 слободних радних места“,
каже Душан Марјановић, начелник Одељења за посредовање у
запошљавању и планирање каријере, додајући да је смањењу
броја незапослених допринело побољшање пословне климе,
што је резултирало привлачењем великих страних инвеститора и отварањем великог броја нових радних места, као и
пажљиво испланиране и успешно реализоване мере активне
политике запошљавања. Осим тога, уочава се и постепено
смањење обима рада „на црно“.

Реализација програма и мера активне
политике запошљавања

Ове године у финансијске мере активне политике запошљавања финансиране из буџета НСЗ укључено је 1.418 незапослених са евиденције Филијале Нови Сад и још 109 људи по
програму ИПА 2013, а нефинансијским мерама, попут сајмова
запошљавања, саветовања, информисања, обука и радионица,
обухваћено је 12.092 незапослених.
„Задовољни смо што су и послодавци и незапослени у великом броју исказали заинтересованост за програме које реализујемо, а то нам потврђује да су мере добро и пажљиво испланиране и свакако су допринеле смањењу незапослености.
Највеће интересовање у нашем округу владало је за програм
стручне праксе, у који је укључено 377 лица, субвенције послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима (запослено 140 лица) и
за субвенције за самозапошљавање путем којих је самостални
посао започело 187 незапослених“, истиче Марјановић.

Сарадња са локалним самоуправама
и Покрајинским секретаријатом
за привреду и туризам
Новосадска филијала остварује веома добру сарадњу са
локалним самоуправама. Са 10 општина закључени су споразуми о суфинансирању или техничкој подршци у реализацији
мера предвиђених локалним акционим плановима запошљавања. Град Нови Сад се истиче по висини издвојених средстава,
и то не само на територији округа већ и Републике Србије, а у
2018. години је из буџета Града за подстицање запошљавања
издвојено 137 милиона динара.
„Прошле године уз подршку Града организовали смо три
сајма запошљавања у Новом Саду, са рекордним бројем слободних радних места до сада, које је посетило преко 7.000 људи.
Ефектима смо задовољни, јер се показало да сваки четврти посетилац успе да пронађе запослење након сајма“, каже Марјановић.
Велики је значај и сарадње са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, имајући у виду да се путем
средстава пласираних кроз Покрајински акциони план запошљавања у претходној години запослило 213 незапослених са
евиденције Филијале Нови Сад.
„Морам да поменем сарадњу са Едукативним центром за
обуке у професионалним и радним вештинама, чији је оснивач Влада АП Војводине, а у којем незапослени имају прилику
да се бесплатно обуче за нека од дефицитарних занимања. Напоменућу само неке од обука које смо успешно реализовали:
обука за немачки и енглески језик, знаковни језик, обука за
фризере, завариваче, лимаре, зидаре, сликање на свили“, каже
наш саговорник.

Планови

„У наредном периоду ћемо акценат ставити на обуке и
подизање нивоа компетенција корисника, како бисмо могли да
понудимо послодавцима обучене кадрове за занимања која су
им потребна. Актуелно је анкетирање послодаваца са циљем
да све наше програме и мере прилагодимо потребама локалног тржишта рада“, закључује Душан Марјановић.
Ђурђина Мачак
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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

16.01.2019. | Број 812 |
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-11418/2018 од 30.
новембра 2018. године и 51 број: 112-12546/2018 од 25.
децембра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина
22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ
У БЕОГРАДУ

1. Лекар специјалиста интерне
медицине
у Одсеку за лечење соматских
болести лица лишених слободе
са дијагностиком у Служби за
здравствену заштиту, у звању
самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму од најмање 420
ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни
испит у области здравствене заштите, положен специјалистички испит из интерне медицине и најмaње пет година радног
искуства на истим или одговарајућим пословима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Лекар опште медицине

у Одсеку за лечење соматских
болести лица лишених слободе
са дијагностиком у Служби за
здравствену заштиту, у звању
саветник
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на академским
интегрисаним студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање пет
година, положен државни стручни испит или стручни испит
у области здравствене заштите и најмање три године радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Бачванска 14
III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У КРАГУЈЕВЦУ

3. Начелник Службе за опште
послове
у звању самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
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академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства на истим или одговарајућим пословима.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Место рада: Крагујевац, Млавска бб
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства у степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за радно место - заједничко за сва радна
места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна
места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здравствене заштите или
државном стручном испиту - за радна места под бр.1 и 2;
(у складу са чланом 101 Закона о државним службеницима, државни стручни испит нису дужни да полажу државни
службеници који су здравствени радници или здравствени
сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који
су у обавези да полажу или су положили стручни испит у
области здравствене заштите);
- доказ о положеном специјалистичком испиту из интерне
медицине у оригиналу или овереној фотокопији - за радно
место под бр. 1;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту могу поднети доказ о положеном правосудном испиту) - за радно место под бр. 3;
- 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 - заједничко
за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
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.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

V Општи 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 (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253
став 4 Закона о извршења кривичних санкција, прописано је да се у радни однос не може се примити лице које
је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној
дужности, лице против кога се води кривични поступак за
кривично дело које се гони по службеној дужности, лице
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима
којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа 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 спровешће се у просторијама Специјалне затворске болнице у Београду, Бачванска 14 и Окружном затвору
у Крагујевцу, Млавска бб.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим
пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел.
011/2685-305.
X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу
пробном раду од шест месеци. Као државни службеник на
извршилачком радном месту може да се запосли и лице које
нема положен државни стручни испит, али је дужан да га
положи до окончања пробног рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд

Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54 и члана 55
Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1,
члана 18 став 2, члана 19 став 1 и 2, члана 20 став 1 и 2 и члана
21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11211461/2018 од 30 новембра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Генерални
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место за обраду података и
подршку корисницима
у Одсеку за подршку раду
информационог система Владе, у
Одељењу за техничку подшку раду
Владе, у Сектору за информационокомуникациону инфраструктуру, у
звању сарадник
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује податке везане за
израду препорука, инструкција и информативних материјала намењених министарствима, посебним организацијама и
службама Владе о стандардима и техничким поступцима за
комуникацију са информационим системом Владе; учествује
у припреми документације за јавне набавке; пружа подршку корисницима мобилне телефоније Генералног секретаријата Владе; обавља послове подршке вођењу евиденције
издатих овлашћења; пружа техничку подршку учесницима
седница радних тела и Владе и корисницима свих подсистема информационог система Владе; контролише исправност
уноса података у посебну евиденцију информационо-комуникационе имовине и припрема извештаје; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или друштвено-хуманистичких наука или научне области
рачунарске науке, на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године
и најмање три године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном постуку за наведено радно место: вештина логичког и аналитичког резоновања и
организационе способности писмено, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару, провераваће се практичним радом на рачунару; познавање Закона о државним службеницима, Закона о Влади и Уредбе о
канцеларијском пословању органа државне управе, провераваће се усмено; вештина комуникације и мотивација за
рад провераваће се усмено.
III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.
IV Место рада: Београд, Немањина 11.
V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11, са назнаком: „За јавни конкурс“.
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Наташа Симић, контакт телефон: 011/3617745.

Бесплатна публикација о запошљавању

VII 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 6
месеци.
VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу: 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; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника. 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 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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16
и 95/18) 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 сама прибавити. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведене изјаве је могуће преузети на сајту
Генералног секретаријата Владе, на веб-адреси: www.suk.
gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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 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.
X Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена
радна места, провера стручне оспособљености, знања и
вештина, обавиће се почев од 4. фебруара 2019. године,
у просторијама Генералног секретаријата Владе, у Београду, Немањина 11 и у просторијама Службе за управљање
кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем и путем
телеграма, на адресе и бројеве телефона које су навели у
својим пријавама.
Напомена: Сходно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата заснива на стручној
оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа,
односно јавног бележника, као и неблаговремене, неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне пријаве
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на веб-страници
(порталу) еУправе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа „Послови“ 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.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних
места у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, који је објављен на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.
mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на
огласној табли, веб-страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови” број 807 од 12.12.2018. године, поништава се за
радно место за администрацију сервиса е-Науке, разврстано у звање саветник, у Сектору за дигитализацију
у просвети и науци - Група за е-Науку - 1 извршилац.
У осталом делу јавни конкурс је непромењен.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
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,
94/17), а у вези самосталног члана 99 Закона о изменама
и допунама Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 95/18), члана 17 став 1, члана 19 ст. 2,
члана 20 став 1 и 2, члана 21 и 22 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:
112-12563/2018 од 25. децембра 2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за послове у области
стандардизације

звање саветник, Група за
стандардизацију, акредитацију
и метрологију, Одсек за развој
инфраструктуре квалитета и пројекте,
Сектор за квалитет и безбедност
производа
1 извршилац
Опис послова: припрема предлог мера за унапређење
функционисања система стандардизације у складу са
процесом европских интеграција и потребама привреде
и других заинтересованих страна; анализира усклађеност
прописа у области стандардизације са прописима ЕУ и
обавља послове у области стандардизације који се односе на процес придруживања ЕУ; учествује у утврђивању
приоритета развоја у области стандардизације; сарађује
са ИСС и другим органима и организацијама у циљу усаглашавања годишњих планова за доношење стандарда и
сродних докумената; припрема предлоге аката у поступку
прибављања сагласности Владе у складу са прописима о
стандардизацији; спроводи активности ради усаглашавања
годишњег програма рада у циљу дефинисања износа средстава која се обезбеђују из буџета за рад ИСС; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
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Администрација и управа
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
прописа у области техничког законодавства и оцењивања
усаглашености производа (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о
стандардизацији, Закон о акредитацији) - усмено; знање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ о
знању енглеског језика и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

2) Радно место за спровођење и
праћење реализације пројеката
који се суфинансирају из средстава
међународних финансијских
институција и из средстава буџета
РС
звање самостални саветник, Група
за планирање, одабир и праћење
реализације инфраструктурних
пројеката, Одељење за планирање
и праћење инвестиција у
инфраструктурне пројекте, Сектор
за инвестиције у инфраструктурне
пројекте
1 извршилац

Опис послова: прати спровођење законитог, наменског
и економичног трошења буџетских средстава и спроводи
контролу одобрених средстава Европске инвестиционе банке и средстава других међународних зајмова; учествује у
финансијском планирању, припреми и финансијској пројекцији захтева за повлачење средстава зајма, прати и контролише процес повлачења транши и израђује информације
и извештаје; сарађује и координира са другим државним
органима и органима јединица локалне самоуправе у вези
са финансијском реализацијом пројеката финансираних из
средстава зајма и из средстава буџета Републике Србије;
учествује у припреми финансијског плана и плана за извршење буџета Министарства; контролише финансијску документацију са захтевима за плаћање; припрема потребна
акта и врши обраду документације која се доставља НБС,
Управи за трезор и Управи за јавни дуг; прати спровођење
уговорних обавеза кроз административну контролу, учествује у контроли података за исплату преузетих уговорних
обавеза; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и најмање
пет година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о буџету и Закона о буџетском систему и послова
реализације уговорних обавеза са међународним финансијским институцијама - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

3) Радно место руководилац Групе
звање самостални саветник,
Група за контролу спровођења
пројеката, Сектор за инвестиције у
инфраструктурне пројекте
1 извршилац

Опис послова: руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; врши проверу
испуњености услова и увођење извођача радова у посао у
складу са закљученим уговорима; организује послове теренске контроле, прати и контролише реализацију пројеката на
терену у складу са пројектно-техничком документацијом и
грађевинском дозволом; организује контролу достављене
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документације о извођењу радова; контролише извршење
уговорених обавеза и доставља документацију за потребе
анексирања уговора, врши проверу испуњености предуслова за плаћање испостављених ситуација и других финансијских докумената пре извршеног плаћања; припрема
збирни извештај о физичкој реализацији пројеката на основу извршене теренске контроле; припрема збирни извештај
о финансијској реализацији пројеката; координира сарадњу
са извођачима радова и стручним надзором у вези са реализацијом уговора и сарадњу са јединицама локалне самоуправе, другим органима државне управе и органима аутономних
покрајина; учествује и сарађује са комисијама за технички
преглед објеката; доставља податке за припрему буџета и
израду планова рада; обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање пет
година радног искуства у струци; поседовање лиценце за
одговорног пројектанта или одговорног извођача; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о планирању и изградњи и област организације и реализације инфраструктурних пројеката и познавање Закона
о државним службеницима - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

4) Радно место инжењер
информационог система

звање саветник, Група за
информатичку и оперативну подршку,
Одељење за јавне набавке, стручне
и оперативне послове, Секретаријат
Министарства
1 извршилац
Опис послова: обавља послове пројектовања базе података и софтверских апликација у складу са захтевима
Министарства; учествује у развоју апликативног софтвера
за потребе запослених у Министарству и других корисника; креирање, моделирање и пројектовање ORACLE базе
података; одржава Информациони систем за приватизацију
и Јединствени информациони систем (ЈИС), као и техничку
и корисничку документацију; редовно израђује сигурносне
копије базе података и архивирање података; израде нових
и исправку постојећих типских докумената у Информационом систему; уноси измене у базу података на основу захтева корисника; одржава базе и апликација; води евиденцију
о инцидентима на информационом систему и ради анализе
перформанси информационог система; управља корисничким налозима Информационог система по налогу руководиоца; учествује у попису основних средстава, евидентирању
задужења мобилних телефона и мобилне рачунарске опреме; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
оперативних система (Windows 7/10, Windows Server
2012 и SQL језик за управљање и манипулацију подацима) и познавање Закона о електронској управи и Закона о
информационој безбедности - путем теста и усмено; знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

5) Радно место за стручне и
аналитичке послове

звање млађи саветник - приправник,
Одсек за праћење и контролу
реализације инвестиционих пројеката,
Одељење за инвестиције
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке за израду извештаја о
реализацији инвестиционих пројеката и учествује у њиховој
контроли; учествује у вођењу евиденција активних пројеката према роковима, средствима и степену реализације и
припрема податке и информације у вези са изменом, допуном или раскидом уговора о додели средстава подстицаја;
обрађује захтеве за исплату средстава по уговорима за доделу средстава подстицаја, обавља писану кореспонденцију и
комуницира са корисницима средстава подстицаја; учествује
у контроли елемената за пренос средстава за Управу за трезор; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару;
знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих
тестова; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат
или други доказ о знању енглеског језика и усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
III Место рада: Београд; за радно место под 1 - Ресавска
24, за радна места под 2 и 3 - Влајковићева 10 и за радна
места под 4 и 5 - Кнеза Милоша 20.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком:
„За јавни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.
V Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа „Послови“, Националне службе за запошљавање.
VI Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић, 3642-833.
VII Oпшти услови за запослење на свим радним
местима: 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 6 месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на
које радно место се конкурише; 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; оригинал или 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,
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 оверана фотокопија доказа о поседовању лиценце за одговорног пројектанта или одговорног извођача (само за радно место под
редним бројем 3); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика (само за
радна места под редним бројем 1 и 5); уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички
фонд за пензијско и инвалидско осигурање (само за радно
место под редним бројем 5). Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање имају
евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све
доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се
види са којим степеном стручне спреме и у ком периоду су
стекли радни стаж.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
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Администрација и управа
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 и
95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
веб-страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 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.
IX Трајање радног односа: За радна места под 1, 2, 3 и
4 радни однос се заснива на неодређено време, за радно
место под 5 радни однос се заснива на одређено време и
траје једну годину.
*Приправник - Законом о државним службеницима, између
осталог, прописано је да је приправник лице које први
пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се
за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу
приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена
утврђеног за приправнички стаж у степену образовања
који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава
у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним
местима са високим образовањем траје једну годину; да
приправник заснива радни однос на одређено време, после
спроведеног јавног конкурса.
X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном
месту које је оглашено, провера стручних оспособљености,
знања и вештина, обавиће се почев од 30. јануара 2019.
године у просторијама Службе за управљање кадровима,
Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама Министарства
привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће учесници конкурса
благовремено бити обавештени на бројеве телефона или
адресе које наведу у својим пријавама.
Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, као и непотпуне,
неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве,
биће одбачене.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе
појединачне пријаве за свако радно место уз навођење уз
коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Сагласно члану 9. став 1. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна
сва радна места, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног испита.
Овај оглас објављује се на веб-страници Mинистарства
привреде: www.privreda.gov.rs, веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, где се могу погледати описи послова за сва радна места, на веб-страници
(порталу) е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа „Послови“ 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц

НИШ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ОПЛЕНАЦ“ ТОПОЛА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“

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

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Директор

на период од 4 године

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо
образовање почев од 10.09.2005, на основним студијама
у трајању од најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005, радно искуство од четири године, од чега најмање две на руководећем радном месту; активно знање страног језика који је
обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете и знање рада на рачунару.
Опис посла: одлучује о појединачним правима, обавезама
и одговорностима запослених у складу са законом и колективним уговором и утврђује износе накнада сарадника у
складу са законом и Статутом; закључује уговоре у име и
за рачун установе; даје овлашћења за заступање и даје
овлашћења из делокруга свога рада запосленима у случајевима законом и статутом; представља и заступа туристичку
организацију (у даљем тексту ТО); организује и руководи
радом ТО; доноси правилник о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом ТО; предлаже акте које доноси Управни одбор ТО;
предлаже основе пословне политике, програм рада и план
развоја и финансијски план ТО и предузима мере за спровођење пословне политике плана развоја и програма рада;
одговоран је за спровођење програма рада ТО; одговоран
је за материјално-финансијско пословање ТО; извршава
одлуке Управног одбора ТО и предузима мере за њихово спровођење; стара се о законитости рада, одговара за
коришћење и располагање имовином. Докази који се прилажу на јавни конкурс: пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству; диплома о стеченој стручној спреми; одговарајући доказ о радном искуству (радна
књижица, уговори, решења или друге потврде); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање
6 месеци (не старије од 6 месеци); уверење да се не води
кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у органима јавне службе (не старије од 6 месеци). Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног органа. Провера
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, назначене вештине и знања биће проверене
у просторијама Туристичке организације у Тополи, Булевар краља Александра 18, о чему ће кандидати бити обавештени писменим или телефонским путем. За наведено
радно место радни однос се заснива на мандатни период
од 4 године. Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној
фотокопији у општини, код суда или јавног бележника биће
одбачене. Јавни конкурс је објављен на званичној презентацији Туристичке организације „Опленац“ Топола: www.
topolaoplenac.org.rs, огласној табли Општине Топола и у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Туристичка организација „Опленац“ - Топола, Булевар
краља Александра 18, 34310 Топола, са назнаком „За јавни конкурс - не отварати “, поштом са повратницом. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања
Мићић, телефон 034/6814-172. Рок за подношење пријаве
на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Директор

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну срему; да има
најмање 3 године радног искуства на пословима у култури; да има најмање 5 година радног искуства у струци;
да је поднео Програм рада и развоја библиотеке Управном одбору; да има држављанство Републике Србије; да
нема законских сметњи за његово именовање. Уз пријаву
за конкурс, потребно је доставити следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице или уверења о радном искуству,
предлог Програма рада и развоја Библиотеке, биографију
која мора да садржи елементе који доказују стручност из
делокруга рада у култури са кратким прегледом остварених
резултата у раду, уверење суда, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне карте,
лекарско уверење - оригинал. Пријаве са документацијом
доставити препорученом пошиљком, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”, на горенаведену адресу
или предати лично у Библиотеци, сваког радног дана од
08.00 до 14.00 часова. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Све информације могу се добити на телефон: 018/860-024 или путем електронске поште:
biblioteka@gadzinhan.rs. Неблаговремене пријаве неће бити
разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.
Директора именује СО Гаџин Хан на предлог УО Народне
библиотеке „Бранко Миљковић” Гаџин Хан и уз сагласност
директора матичне библиотеке, на период од 4 године, а
може бити и поново именован.

ПОЖ АРEВАЦ
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Постављење општинског
правобраниоца

Општине Мало Црниће, на период од
пет година
УСЛОВИ: Општи услови: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Други
услови прописани Одлуком о општинском правобраниоцу
Општине Мало Црниће („Службени гласник Општине Мало
Црниће“, број 7/2014, 2/2017 и 10/2018): завршен правни
факултет, положен правосудни испит, најмање 5 година
радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, достојност за обављање правобранилачке
функције. Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова огласа, у оригиналу или
овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о општој здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (уверење издаје полицијска управа, не старије од 6
месеци), уверење основног и вишег суда да кандидат није
под истрагом и да против њега није покренут кривични
поступак (не старије од 6 месеци), диплому о завршеном
правном факултету, уверење о положеном правосудном
испиту, потврду о радном искуству у правној струци после
положеног правосудног испита, исправе којима се доказује
да раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да
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Администрација и управа
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци. Потребно је да учесник јавног
огласа, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом
се опредељује за једно од могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Образац изјаве објављен је уз јавни
оглас за постављење Општинског правобраниоца Општине Мало Црниће, на сајту Општине Мало Црниће www.
opstinamalocrnice.rs. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се Комисији за спровођење јавног огласа
за постављење Општинског правобраниоца Општине Мало
Црниће, коју образује начелник Општинске управе Општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, у затвореној коверти, са
назнаком „Пријава на јавни оглас за постављење Општинског правобраниоца Општине Мало Црниће“, на адресу:
Општина Мало Црниће, Комисији за спровођење јавног
огласа за постављење Општинског правобраниоца Општине Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80 или
на писарници ОУ Општине Мало Црниће. Оглас је објављен
и на сајту Општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs.
О исходу конкурса кандидати ће бити писмено обавештени.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање информација о огласу:
Јелица Мрдак, број телефона: 065/2800-011, сваког радног
дана од 07.00 до 15.00.

СМЕДЕРЕВО
НАРОДНИ МУЗЕЈ

Смедеревска Паланка, Трг хероја 5
тел. 026/318-239
e-mail: museum.sp.@open.telekom.rs

Директор

именовање на мандатни период од
четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
испуњава следеће услове: да има високу стручну спрему
- завршен филозофски факултет, група за историју, историју уметности, етнологију или археологију; да има радно
искуство од најмање пет година на пословима културе, науке и образовања; да има положен стручни испит за звање
кустоса.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандитат треба да достави следеће
доказе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); диплому о завршеном факултету
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); потврду о радном искуству у струци (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење
надлежне полицијске управе о некажњавању (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење
о положеном стручном испиту за звање кустоса. Кандидат
за директора дужан је да уз пријаву предложи програм
рада и развоја Народног музеја у Смедеревској Паланци
за мандатни период од четири године, као саставни део
конкурсне документације. Рок за пријављивање кандидата
на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикација „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се одбацују и исте се неће разматрати. Све додатне
информације могу се добити на телефон: 026/318-239.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-613

Шеф Службе за имовинско-правне
послове и урбанизам, самостални
саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
правна, 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, познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци. У изборном поступку проверавају се: вештина комуникације - усмено. Место рада: Ириг, Војводе Путника, 1. Адреса на коју се
подносе пријаве: Општинска управа општине Ириг, Ириг,
Војводе Путника 1, са назнаком „За јавни конкурс”. Лице
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задужено за давање обавештења о конкурсу: Владимир
Ристић, извршилац на радном месту управљање људским
ресурсима и послови радних односа запослених, телефон:
022/400-613. 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, 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. Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у
дневном листу “Вечерње новости”. 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), оригинал или оверена фотокопија
доказа о познавању рада на рачунару. Сви докази прилажу
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини
/градској управи, суду или код јавног бележника. Трајање
радног односа: За наведено радно место, радни однос се
заснива на неодређено време. Место, дан и време када ће
се спровести изборни поступак: 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, и то вештина комуникације - усмено,
доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње
изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и
телефонским путем на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама. 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.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или
од стране јавног бележника биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија, од три члана, именована од
стране начелнице Општинске управе општине Ириг. Овај
оглас објављује се на wеб страници Општине Ириг, www.
irig.rs, на огласној табли Општинске управе општине Ириг,
публикацији „Послови” гласилу националне службе за
запошљавање и дневним новинама које се дистрибуирају
за територију Републике Србије. 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. Контакт особа: Владимир Ристић.

против њега не води кривични поступак (издато од стране месно надлежног основног суда - према пребивалишту
кандидата), уверење да није осуђиван правноснажном
судском одлуком (издато од стране РС МУП ПУ - према
пребивалишту кандидата). Пријаве са потребним доказима о испуњености услова се подносе УО Дечјег позоришта
Суботица, непосредно радним данима од 9 до 13 часова
у просторијама Позоришта или препорученом пошиљком
у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за конкурс
директора - не отварати”, на горенаведену адресу, најкасније у року од 10 дана од дана оглашавања. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни прилози,
тј. докази, биће одбачни. Контакт телефон за све додатне
информације у вези са пријавом на конкурс: 024/555-715,
Верица Михајловић.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ“
Општина Бујановац, Село Жбевац
тел. 0177450-938

Конкурс објављен 12.12.2018. године у публикацији „Послови“ бр. 807 поништава се за радно
место наставник математике, на одређено време
ради замене одсутног запосленог перко 60 дана, до
повратка са функције директора школе, са 30% радног времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

СУБОТИЦА
ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 12/а
тел. 024/555-715

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије, да има високу стручну спрему (академија за позориште, филм, радио и телевизију, музичка академија, филозофски или филолошки
факултет), да има најмање пет година радног искуства у
струци, поседује квалитете доказане пословањем и анфирмацијом у културно-уметничкој делатности, да против њега
није покренут кривични поступак за дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора, односно
да није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чине недостојним за обављање дужности
директора установе.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: Предлог програма рада и развоја Позоришта за период 2019-2023. године, детаљну радну биографију, диплому или уверење
о стеченом високом образовању (оверена фотокопија),
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/
или потврда од послодавца), уверење о држављанству
(фотокопија уверења на новом обрасцу, у складу са законом), извод из матичне књиге рођених (фотокопија извода на новом обрасцу, у складу са законом), уверење да се

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге
„МОЈА МАЛА ТРАФИКА“ ТР

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 123
тел. 063/265-457
e-mail: mojamalatrafika@gmail.com

Продавац - рад на каси
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Рад у сменама. Слање пријава на имејл: mojamalatrafika@gmail.com,
јављање кандидата на телефон: 063/265-475, лице за контакт: Млош Љубојевић.

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

Књиговодствено-административни
радник
на одређено време са могућношћу
заснивања сталног радног односа

УСЛОВИ: економски факултет, дипломирани економиста;
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point);
активно знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије, активан возач; познавање књиговодствених и комерцијалних послова; да кандидат није кажњаван и да се
против њега не води судски спор. Личне карактеристике:
развијене способности комуникације; добре организационе
способности; самоиницијативност, мотивисаност; спремност за тимски рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву је неопходно приложити: биографију
и фотокопије документације којом се доказује испуњеност
услова. Кандидати могу послати своје биографије (CV) на
имејл-адресу: office@ekometal.com или доставити на горенаведену адресу. Оглас је отворен до 31.01.2019. године
или до попуне радног места. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић.

LIBER BLUE GROUP DOO
24000 Суботица, Исидоре Секулић 10
e-mail: liberbluegroup@gmail.com

Теренски комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - комерцијалиста,
пожељно радно искуство али није услов; рад на рачунару
(Word, Excel), возачка дозвола Б категорије, енглески језик
на средњем или вишем нивоу. Теренски рад. Слање биографија на имејл. Оглас је отворен до 31.01.2019. године

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

Продавац

„МАРА“ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
СМРЗНУТОГ ТЕСТА, ОБЛАТНИ И КОРА
25000 Сомбор, Јована Поповића 6
тел. 063/113-2327
e-mail: office@mara-sombor.com

Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б
е-mail: career@meridianbet.rs

Возач моторних возила

пробни рад 6 месеци
8 извршилаца (Београд - 3, Суботица - 3
Шабац - 1, Аранђеловац - 1)

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрену; радно искуство
пожељно, али не и пресудно; возачка дозвола Б категорија; теренски рад. Пријава на оглас до попуне.

„SHADOWNET“
ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
И ТРГОВИНУ
Нови Бечеј, Куманачки пут 5
тел. 062/554-197

Радник у одељењу површинске
заштите - фарбар
3 извршиоца

Опис посла: припрема и бојење делова и склопова основном и заштитном бојом - мокри поступак.
УСЛОВИ: Заинтересована лица треба да пошаљу CV на e
mail: mirjana@shadownet.rs.

АБР ДОО
МЕДИЈАНА - НИШ
e-mail: trgovina@abr.co.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-312

Продавац

на одређено време 3 месеца
(постоји могућност запослења
на неодређено време)
90 извршилаца

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедерева
и Младеновца; послодавац организује седмодневну плаћену обуку за дато радно место; рад у сменама; ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Славица
Новитовић. Кандидати могу да се јаве на горенаведени
број телефона.

„ЕМПАРИОН МР“ ДОО
18000 Ниш, Драгољуба Јовановића Драже 24

Ауто-механичар
3 извршиоца

УСЛОВИ: без искуства. Пријава кандидата на имејл:
autocentarradic@gmail.com или у просторијама послодавца
у Улици Драгољуба Јовановића Драже 1. Информације на
телефоне: 062/507-403, 066/322-331.

GRANDE ADRIATIC FOOD DOO
16000 Лесковац, Текстилна 38
тел. 064/6577-810

Возач камиона

на одређено време, место рада Кула
2 извршиоца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство; возачка дозвола Б и Ц категорије. Рад у
сменама.

Помоћни радник у магацину

ТР „ВАДРАНО“

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на
занимање; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 28.01.2019. године.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; без радног
искуства; основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама, радно време дуже од
пуног (48 сати недељно); послодавац организује бесплатну
обуку у трајању од 3 недеље (обука нема комерцијални
основ, односно лица која се укључују у програм обуке не
сносе трошкове по било ком основу). Трајање конкурса:
до попуне. Кандидати могу да доставе радне биографије
мејлом: career@meridianbet.rs.

УСЛОВИ: Пожељно је радно искуство у магацину; возачка дозвола Б категорије, пожељно је познавање керамике, купатила. Контакт са послодавцем путем имејл-адресе:
trgovina@abr.co.rs.

2 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Рад у сменама.

Продавац

Опис посла: куцање тикета, рад на каси.

Место рада и број извршилаца: Београд - 30, Панчево
- 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20

на одређено време, место рада Кула
2 извршиоца

2 извршиоца

Оператер на уплатном месту

Радник у магацину

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 27.01.2019. године.

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

„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

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.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

ОСТАЛО: Јављање кандидата на телефон: 064/657-7810.
Рок за пријаву је до 09.02.2019.

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

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Шеф производње
10 извршилаца

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

УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно
искуство: минимум 6 месеци.
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и исхрана.
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
на телефон: 031/841-021, особи за контакт - Марији Лекић
или путем мејла да доставе радну биографију.

Кројач (женске гардеробе)
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 3
месецa на наведеним пословима.

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

10 извршилаца

Пеглер

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

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

Касир

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18
Алтина - Земун
тел. 063/242-007

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“
DOO

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

Конобар

(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.

Шивач (женске гардеробе)

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

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

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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

Пројект менаџер

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.

10 извршилаца

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

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

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

Кувар

за рад у Суботици
10 извршилаца

ТЕХНО-СЕРВИС СЗР

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.

21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410

Бравар - варилац

на одређено време, уз могућност
заснивања радног односа на
неодређено време
2 извршиоца

Металостругар

на одређено време, уз могућност
заснивања на неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство. Пријаве слати на адресу: Новосадска 27, Темерин
или e-mail: tirmas@eunet.rs. Информације на телефоне:
021/845-410, 021/846-231.

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.

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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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
9 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег
смера, уверење о положеном стручном испиту. 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 које радно место се предају пријаве. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ поред
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Докотор медицине - изабрани лекар
на одређено време до 6 месеци

ну фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или решење о
упису у комору; фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са чипом); оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; кратку биографију, адресу и
контакт број телефона. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, адресом електронске поште, контакт телефоном,
овереним фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса и назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос на неодређено време за радно
место доктора медицине - изабраног лекара“, предају се
непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ или путем
поште на горенаведену адресу. 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 примљен у радни
однос. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ код Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука о избору
ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава и објављена на огласној табли Дома
здравља, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен
путем имејла или поште.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Педијатријска сестра - техничар

на одређено време до 6 месеци

на одређено време до повратка
запослене са боловања, за рад на
Одељењу за неонатологију

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: 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. сепетембра 2005. године; стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

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

Докотор медицине у хитној
медицинској помоћи

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа документа:
диплому о завршеном факултету (медицински факултет);
уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе, решење о упису
у именик коморе; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; кратку биографију, са адресом и
контакт телефоном. Кандидати који су се јавили на оглас
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Кандидат који заснује радни однос дужан је да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за посао за
који се прима. Пријаве се подносе поштом или лично на
адресу ДЗ, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, 026/516-504
e mail: sekretarijat@medianis.net
www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине - изабрани лекар
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидати треба да
испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Др
Милан - Бане Ђорђевић“ Велика Плана. Кандидат треба да
испуњава и следеће услове: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; додатна знања/испити/радно
искуство: стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за радно место
доктора медицине - изабраног лекара за које подносе
пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: овере-

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запослене са боловања и одсуства
са рада ради неге детета, за рад на
Одељењу за пнеумофтизиологију
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, положен
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису у комору; фотокопију/очитану личну
карту.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево, или путем поште
на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Лабораторијски техничар у
дијагностици

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
25.06.2019. године
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабораторијски техничар, положен стручни испит за лабораторијског техничара, лиценца Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије и најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Kандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
лабораторијског техничара; фотокопију лиценце Коморе
медицинских сестара и 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 и фотокопију
личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе
се на наведену адресу Института, 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
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор стоматологије - изабрани
лекар
пробни рад

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе
из области своје струке, сарађује са докторима специјалистима, лечи обољења уста и зуба, врши екстракцију
зуба, врши заустављање постекстракционих крварења и
инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање Рö филмова, заједно са медицинском сестром одговоран је за уредно вођење медицинске документације и за уредност свог
радног места, обавезан је да рационално троши лекове и
остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради послове описане код доктора
специјалисте за стоматолошку протетику, обавља систематске прегледе уста и зуба деце и омладине у ординацији
и на терену са израдом извештаја, сарађује са педијатрима,
врши здравствено васпитање деце и омладине путем разговора предавања и демонстрација, врши санацију сталних молара пре уписа у основну школу, испуњава стручно
медицински план рада, ради све остале послове из домена
своје струке, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место
се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV
спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Спремач - спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време до 3 месеца
5 извршилаца
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 кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

www.nsz.gov.rs
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КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ
ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Виша медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

Опис радног места: обавља најсложеније послове здравствене неге болесника, односно, најсложеније дијагностичко-терапијске процедуре у складу са садржином рада Клинике; води медицинску документацију неопходну за увид
у здравствени статус болесника; учествује у спровођењу
здравствено-васпитног рада и едукацији средњих медицинских сестара-техничара; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри/техничару одељења - одсека.
УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом радних места; стручни испит; лиценца; знање рада на рачунару. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће
доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе о
завршеној вишој медицинској школи или високој струковној медицинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце, краћу
биографију са пропратним писмом.

Медицинска сестра - техничар
15 извршилаца

Опис радног места: обавља послове здравствене неге
болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са
садржајем рада одељења, односно одсека, врши припрему болесника за дијагностичке процедуре, води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус
болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри/техничару одељења - одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом радних места; стручни испит; лиценца; знање рада на рачунару; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе
следеће доказе о испуњености услова: оверену копију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, решење о
издавању лиценце, краћу биографију са пропратним писмом.

Спремачица

5 извршилаца
Опис радног места: ради на одржавању хигијене болесничких соба, као и других радних и помоћних просторија
Клинике; одржава хигијену санитарних просторија; избацује отпадни материјал из болесничких јединица, комунални
и медицински отпад; води евиденцију о чишћењу просторија; обавља и друге послове у оквиру делокруга рада
спремачице по налогу медицинске сестре - техничара; за
свој рад одговара главној медицинској сестри/техничару
Клинике.
УСЛОВИ: основно образовање, у складу са Каталогом радних места. Уз пријаву кандидати као доказе о испуњености
услова подносе оверену копију дипломе о завршеном
основном образовању.
ОСТАЛО: Пријаве доставити на горенаведну адресу или
лично Архиву установе, Јована Маринковића 4, у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
и на сајту Министарства здравља.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „НЕВЕН“
34000 Крагујевац
e-mail: ivana.piskulic@nsz.gov.rs
тел. 034/505537

Дипломирани фармацеут

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; пожељно радно искуство; положен државни испит;
основно познавање рада на рачунару.

Фармацеутски техничар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер - фармацеутски
техничар; пожељно радно искуство; положен стручни
испит; основно познавање рада на рачунару.
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ОСТАЛО: Кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл-адресу: ivana.piskulic@nsz.gov.rs или позвати на
контакт телефон: 034/505-537, сваког радног дана од 08 до
15 часова, најкасније до 08.02.2019. године.

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

Доктор медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене,
трудничко боловање, породиљско
боловање и одсуство ради неге детета,
до повратка на рад, за рад у амбуланти
Сталаћ, у Одељењу за здравствену
заштиту одраслих становника
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
делатношћу
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит и дозвола за рад
- лиценца издате од надлежне коморе или решење о упису
у комору. Кандидати као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе или решење о упису у комору, кратку биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана обљављивања у публикацији „Послови“. Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се примају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве које нису у складу са условима овог огласа неће
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464
e-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине

на одређено време до 2 године
Опис посла: пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању
грађана, води прописану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и друге послове
по налогу начелника службе и директора Дома здравља
Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази
о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта), у неовереним фотокопијама.

Спремачица

на одређено време до 2 године
Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова
у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну
службу за потребе установе, прикупља радна одела, разно
рубље, други веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора,
сакупља смеће и износи га из пословних просторија, врши
и друге послове по налогу надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије.
Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о
испуњености услова конкурса (диплома и очитана лична
карта) у неовереним фотокопијама.

Виши рендген техничар

на одређено време до 2 године
Опис посла: пријем пацијената, провера ваљаности упута,
протоколисање пацијената, заказивање прегледа, редовно
вођење извештаја, пријављује квар на рендген апаратима, провера апарата након отклоњеног квара, врши снимање појединих делова скелета, лобање, лица, појединих
делова кичме и сакроилијачних зглобова, снимање осталог
скелета односно костију, локализацију страног тела, снимање ждрела, гркљана и трахеје, торакса, радиографија
плућа, снимак плућа у више праваца, медијастинума, теле-

радиографија срца, прегледна радиографија уротракта
и абдомен, мамографија, снимање зуба, специјална снимања (радиографије, радиоскопије), асистира радиологу
при радиоскопијама ЕГДД -а, познавање рада на рачунару,
а нарочито апликацијама у којима раде, евидентира све
врсте услуга које су описане и означене шифрама у Номенклатури РФЗО-и друге послове у складу са стручном спремом по налогу одговорног техничара, радиолога и главне
медицинске сестре - техничара дома здравља.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа за РТГ и положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома,
уверење о положеном стручном испиту и очитана лична
карта), у неовереним фотокопијама.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека за
правне послове - број 57, на другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

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

Медицинска сестра - техничар
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
пријављујете, 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.

Медицинска сестра - техничар/
педијатријска медицинска сестра
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 попу-
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ларисању 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 - педијатријски смер/општи смер (IV степен) и
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - педијатријски смер/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.

Лекар опште медицине

за рад у Пријемно-ургентној служби
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“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-519

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце (условно решење о упису у
именик Лекарске коморе). Кандидат који буде изабран за
пријем у радни однос пре закључења уговора о раду мора
доставити доказ о здравственој способности. Рок за пријаву
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, преко писарнице ДЗ Смедерево, или путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на
оглас за доктора медицине“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗУ АПОТЕКА „ВИПЕРА“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 025/433-110

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сви послови из делокруга рада фармацеутског техничара, лиценца за рад.
Пријава на оглас: до попуне.

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; сви послови из делокруга рада дипломираног фармацеута; лиценца за рад.
Пријава на оглас: до попуне.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратака радника са боловања
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 услови рада, препознају
се горенаведена радна места.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци
радног искуства. Рок за пријаву кандидата траје 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве се шаљу у затовореној
коверти, на адресу: Универзитетска дечја клиника, 11000
Београд, Тиршова 10, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време
по основу замене до повратка радника са боловања - 1
извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговор о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ДОМ „ВИТА МЕДИАЛИС“
Београд, Јованке Радаковић 23

Медицинска сестра
2 извршиоца

Неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама. Кандидати се могу пријавити
путем телефона: 065/4566-306 или слањем CV-а на имејл:
domvitamedialis@gmail.com, особа за контакт је Миња
Мандрапа.

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

Возач санитетског возила

на одређено време до 12 месеци, до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит
Б категорије. Кандидат мора да испуњава психофизичку и
здравствену способност за сменски рад и рад ноћу. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом
и са тачно наведеним радним местом за које кандидат
конкурише, извод из матичне књиге рођених, диплому о
завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сва четири сведочанства, фотокопију радне
књижице, извод са евиденције Националне службе за
запошљавање, фотокопија возачке дозволе Б категорије.
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 БОЈНИИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

Медицински техничар - сестра

на одређено време до шест месеци,
пробни рад није предвиђен
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер: општи, гинеколошки или педијатријски, познавање рада на рачунару.
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Потребна документација: писана
пријава на оглас са кратком биографијом, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, лекарско
уверење приложиће кандидат који буде изабран на овом
конкурсу. Пријаве са свом пратећом документацијом могу
се донети лично или послати на адресу: Дом здравља Бојник, 16205 Бојник, Стојана Љубића бб, за Правну службу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир.

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

Доктор медицине

на одређено време до 24 месеца, за
рад у Служби опште медицине
УСЛОВИ: ВСС - VII степен, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су
дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију. Кандидати који испуњавају услове
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из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве искључиво слати поштом или предати лично. Пријаве
послате имејлом неће бити прихваћене. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Доктор медицине - изабрани лекар

у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва, на одређено
време до три месеца, због повећеног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису које је уређивало високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит
и поседовање лиценце.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену
стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и лиценце и неоверену фотокопију
личне карте. Пријаве на конкурс доставити лично или на
горенаведену адресу, са назнаком: „За радно место доктора
медицине изабрани лекар“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Докази приложени
уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени
само на њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

са 80% радног времена, на одређено
време због повећаног обима посла, у
трајању од 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме
(медицинска сестра општи смер или педијатријска сестра);
положен стручни испит; да кандидат има лиценцу за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе оверене копије следећих
докумената: 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 о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена; кратка
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на
званичном сајту Министарства здравља Републике Србије,
као и на огласној табли Дома здравља Босилеград. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор,
ради пружања додатних података, који могу бити важни за
одлуку о пријему. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и
биће објављена на огласној табли ДЗ. По завршеном огласу,
предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. Пријаве
се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на
одређено време за послове - медицинска сестра - техничар у
амбуланти“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника, пробни
рад три месеца
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за
рад. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверења
о стручном испиту, лиценце за рад, извода из матичне
књиге рођених, доказа о радном искуству (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове на које се прима, потврду да се против лица
не води судски поступак, као и потврду о неосуђиваности.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна
служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, фотокопију возачке дозволе одговарајуће категорије, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево,
Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње
болести, пробни рад од три месеца
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 матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево,
Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/3150-020

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време од 12 месеци

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

Медицинска сестра - техничар

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

Лабораторијски техничар у
дијагностици

за потребе Одељења за клиничко/
биохемијску дијагностику, пробни рад
од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, лабораторијски 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 матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, 14000
Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Возач

за потребе Одсека за превоз и
транспорт, у Служби за техничке и
помоћне послове, на одређено време
до шест месеци
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, завршена
средња школа; возачка дозвола Б категорије. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,

УСЛОВИ: основно образовање. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење о
здравственој способности. Рок за подношење пријава је 10
дана од објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту
Министарства здравља РС. Обавештење о избору кандидатима ће бити достављено у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Доктор медицине

за потребе Одељења за клиничку
микробиологију Центра за
микробиологију, на одређено време од
24 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 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 доктор медицине. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми,
доказ о положеном стручном испиту, лиценцу, доказ о радном искуству. Фотокопије докумената морају бити оверене.

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност
продужења уговора
УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство,
положен стручни испит.

Болничар - неговатељица

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727, 063/8310-861
е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно радно искуство у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво
- обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно искуство у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво
- обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе
путем мејла или да се јаве на контакт телефоне. Лице за
контакт: Јасминка Шврака.

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

Доктор медицине

у Служби опште медицине
3 извршиоца
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, важећа лиценца за обављање послова из своје струке;
положен стручни испит; важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење); радно искуство најмање шест месеци у звању
доктора медицине. 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.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге сличне
послове
УСЛОВИ: образовање на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студија-
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ма у трајању до три године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање
рада на рачунару. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом звању, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију личне
карте.

Дипломирани правник

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге
послове, на одређено време до
повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: 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. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о завршеном правном факултету, сертификат
за службеника за јавне набавке, извод из матичне књиге
рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију
личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” и сајту ДЗ. 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. Како 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.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Медицинска сестра - техничар

на одређено време од 6 шест месеци,
због повећаног обима посла, за рад у
Амбуланти Нова пијаца и Амбуланти
Дијагностички центар, Служба опште
медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

2) Лабораторијски техничар

на одређено време од 6 шест месеци,
због повећаног обима посла, за рад у
Служби лабораторијске дијагностике
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски
техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору.

3) Возач у хитној медицинској
помоћи

на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла, у
Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
средње образовање, возачка дозвола Б категорије.
Кандидати који се пријављују за радна места 1 и 2
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Кандидати који се пријављују за радно место 3 достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију возачке дозволе;
изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног
односа, дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

2) Доктор медицине
за рад у Служби за
пнеумофтизиологију

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

3) Доктор медицине

за рад у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања при
Заједничким медицинским пословима
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

4) Магистар фармације - медицински
биохемичар
за рад у Служби лабораторијске
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима

УСЛОВИ: завршен фармацеутски фалуктет, смер медицинска биохемија, VII/1 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа, 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 наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку за имплантологију
Службе за ортопедију и
трауматологију, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.
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2) Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад на Одељењу хематологије и
реуматологије Службе за интерну
медицину, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

3) Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
за рад у ОРЛ амбуланти за
специјалистичко-консултативне
прегледе Службе за
оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено
одсутне запослене на неплаћеном
одсуству

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

4) Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

за рад на Одељењу за интензивно
лечење Службе за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног
искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа. За радно место бр. 4:
поред свега осталог доставити и 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, на наведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„НИШКА БАЊА”

18205 Нишка Бања, Српских јунака 2

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до 28. фебруара
2019. године, због повећаног обима
посла

Опис послова: негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих; свим болесницима
којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању
личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља
и сл; одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти; стара се за што хуманији
и стручнији однос према пацијенту; услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба; помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге
и терапије; ради и друге послове из домена болничара
по налогу директора Института, помоћника директора
за медицинска питања, начелника службе, шефа одсека,
лекара специјалисте, главне сестре, одговорне сестре у
служби и одговорне сестре на одсеку; за свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора
за медицинска питања, начелнику службе, шефу одсека,
лекару специјалисти, главној сестри, одговорној сестри у
служби и одговорној сестри на одсеку.
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа који су утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у
Институту за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш
број од 05.04.2018. године бр.03-4070/1; завршено основно образовање. Кандидати уз пријаву на оглас подносе у
фотокопији следећа документа: сведочанство, уверење о
завршеној основној школи, лична карта; извод из матичне
књиге рођених; потпуна биографија кандидата (Curriculum
Vitae), са контакт подацима. Оглас се објављује и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Кандидати који су се јавили
на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања
додатних информација, које могу бити важне за доношење
одлуке о пријему у радни однос. Кандидатима који не буду
изабрани не враћа се конкурсна документација. Пријаве се
подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште
на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка
Бања“ Ниш, Српских јунака 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - пријава на оглас за пријем у радни
однос на одређено време за радно место помоћни радник
на нези болесника”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама првог степена
(основне струковне/академске студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе
о завршеном високом образовању - виша медицинска сестра; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Спремачица на одељењу

на одређено време, најдуже до 3
месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме у
коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у
заједничким просторијама здравствене установе и околине
здравствене установе; обавља дистрибуцију веша, одеће
и друго са одељења и на одељење (преузимање чистог
и одношење прљавог); учествује у спровођењу програма
радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог третмана пацијената; ради и друге
истоврсне послове по налогу претпостављеног; непосредно је одговоран главној сестри/техничару одељења/одсека
у коме ради.
УСЛОВИ: образовање: основно образовање. Кандидати
морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању;

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

Виша медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни 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, за замену запослене
која је на привременој спречености
за рад преко 30 дана и трудничком
одсуству
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 медицинских 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, здравственој установи, заједници;
израђује очигледна средства за здравствено-васпитни рад;
прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал;
учествује у раду саветовалишта - по потреби учествује у
планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике;
спроводи специјалну негу психијатријских пацијената која се
базира на хуманом односу према пацијенту и његовој породици; организује и врши надзор над одржавањем хигијене
пацијената, контролише хигијенско епидемиолошку ситуацију, контролу регистровања виталних знакова, храњење
пацијента, вештачка исхрана пацијента, надзор над узимањем оброка; учествује у раду терапијске заједнице, радноокупационим програмима пацијента, психотерапеутским
групама; ради друге истоврсне послове из домена своје
струке по налогу напосредног руководиоца; непосредно је
одговоран главној медицинској сестри/техничару одељења/
одсека у коме ради.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају се
поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин,
26220 Ковин или лично у архиви болнице са назнаком
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код
Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати
су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ
22406 Ириг, Војводе Путника 5
тел/факс: 022/2462-030
e-mail: dzirig@open.telekom.rs

Директор
УСЛОВИ: поред законом предвиђених општих услова, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и положен стручни испит; поседовање важеће лиценце
за рад за лица медицинске струке; завршен економски или
правни факултет; акредитована едукација из здравственог
менаџмента; најмање пет година радног искуства у области
здравствене заштите; да има општу здравствену способност; да против њега није покренут кривични поступак,
односно да није правоснажном судском одлуком осуђиван.
Докази: поред пријаве на конкурс у којој треба да наведе
своју кратку личну, радну и стручну биографију, кандидат
мора приложити следеће доказе о испуњавању услова
из конкурса: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету; оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за лица медицинске струке; оверену фотокопију лиценце за рад за лица медицинске струке;
оверену фотокопију потврде (уверења) о завршеној акредитованој едукацији из здравственог менаџмента; потврду
о радном стажу у области здраствене заштите (оригинал);
лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); писмена изјава у складу са чланом 130 став 6 Закона о здравственој заштити (у слободној форми, оригинал); уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (ориганал уверење полицијске управе,
не старије од 6 месеци). Пријаве на конкурс се подносе у
року од 10 (десет) календарских дана од дана објављивања
јавног конкурса у публикацији Послови, званичној интернет
страници Дома здравља Ириг www.dzirig.rs као и огласној
табли Дома здравља Ириг. Пријава са доказима о испуњавању услова се подноси лично или путем поште на адресу: Дом здравља Ириг, За Управни одбор, Војводе Путника
5, 22406 Ириг у затвореној коверти са назнаком: „Пријава
на јавни конкурс за директора - не отварати”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлуку о
избору између пријављених кандидата доноси Управни
одбор Дома здравља Ириг након чега предлог доставља
оснивачу ради именовања директора.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН”

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

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

Спремач/спремачица у просторијама
у којима се пружају здравствене
услуге

10 извршилаца

6) Зидар

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

Електроинсталатер

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

на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
путем поште на адресу: Специјална болница за плућне
болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

5 извршилаца

7) Лимар

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

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

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

8) Армирач

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.

Индустрија и грађевинарство
„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Србобранска 2
тел. 069/3184-937

Електромонтер - електроинсталатер

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

заснивање радног односа у Републици
Србији, а касније упућивање на рад у
СР Немачку
100 извршилаца

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

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електроенергетске и мернорегулационе опреме.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке (6
месеци искуства у струци); III, IV степен стручне спреме
без обзира на занимање (12 месеци искуства на наведеним
пословима); возачка дозвола Б категорије. Теренски рад,
обезбеђен смештај и превоз. На основу Закона о раду Републике Србије и Закона о упућивању запослених на привремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује све
елементе које садржи уговор о раду: здравствени преглед,
визу, радну дозволу и социјално осигурање, поред тога
обезбеђује смештај и први одлазак у СР Немачку. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон
послодавца. Лице за контакт: Енес Џанковић.

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

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

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

1) Електромонтер
5 извршилаца

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

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар

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

4) Керамичар

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Зидар

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

Тесар

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

Бравар - варилац

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

Помоћни грађевински радник
на одређено време
3 извршиоца

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

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Дипл. грађевински инжењер
место рада: Београд, Нови
Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица
(градилишта)
2 извршиоца

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

Молер

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

Малтерџија

место рада: Београд, Нови
Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица
(градилишта), на одређено време 3
месеца
10 извршилаца
Опис посла: уградња машинског малтера.
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.
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ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца, лице
за контакт: Предраг Милошевић.

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

Зидар

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

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

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

„VISA-PROM“ DOO

Кањижа, Харшањи Тибора 17
e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне
сушаре

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета

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

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

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.

Тесар

Хидроизолатери

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
16 извршилаца

Металофарбар

Шеф смене погона за производњу
ногица за палете

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

Армирач

на одређено време
5 извршилаца
на одређено време
5 извршилаца

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

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

Помоћни грађевински радници

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.

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.

на одређено време
5 извршилаца

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

Тесар

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

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

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

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

Помоћни грађевински радник

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

Зидар

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

Тесар

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

Помоћни грађевински радник

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

Moлер

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

Руководилац градилишта

Манипулант на мешалици за
компоненте по рецептури

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на резању штафли

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
12 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV степен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај организован за запослене удаљене преко 50 км). Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу послодавцу да доставе радне биографије путем имејл-адресе. Лице за контакт:
Владимир Митић.

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

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

Интерни ревизор

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интерног ревизора; 60 месеци радног искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон, лице за контакт: Александар Галић.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, посао се тражи

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

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

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

Машински техничар - техничка
припрема
пробни рад 1 месец

„РАНЂЕЛОВИЋ - ГРАДЊА“ ДОО

Опис посла: израда радних налога и технологије машинске обраде; прављење програма за машину за ласерско
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

КВ столар

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.

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

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

КВ тесар

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

Ливац калупар

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

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

Шеф смене

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

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Саобраћај и везе
АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД
Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-884
e-mail: hr@beg.aero

Транспортни радник

привремени и повремени послови
50 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; без обзира на
занимање; радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем
телефона или доставити радне биографије на имејл-адресу
послодавца. Лице за контакт: Богдан Трифуновић.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД
Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012
e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу
терминала

привремени и повремени послови
30 извршилаца

Помоћни радник

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство. Заинтересовани кандидати
могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне биографије на мејл-адресу. Особа за контакт:
Aлександра Ђукић. Трајање конкурса: до попуне.

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.

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

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.

Топилац

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

Електрозаваривач

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

www.nsz.gov.rs

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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.

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
16.01.2019. | Број 812 |
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Физичка географија
(геолошка група предмета)
УСЛОВИ: студент докторских академских студија геологије
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и показује смисао за наставни
рад. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др.
закон) и чл. 102, 108 и 109 Статута Географског факултета.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се Факултету на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Наставник музичке културе

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање и
то: на студијама другог степена - мастер академске или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, све у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву са биографијом треба поднети
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
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образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), уверење суда
да против кандидата није покренута истрага и доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе, пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Сва документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 011/361-2545. Пријаве на оглас и потребну документацију, заједно са пријавним формуларом, слати
на наведену адресу школе или донети лично у секретаријат
школе, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), доказ да није
правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старији од 6 месеци), доказ 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)
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само
кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника (доказ
подносе кандидати који поседују извештај); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим
стручним и организационим способностима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима о
испуњености услова доставити са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора школе“, препорученом поштом на
адресу: ОШ „Олга Петров“, 11213 Падинска Скела, Дејана
Смиљковића 9 или лично секретару школе, у времену од
9.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

11000 Београд, Падинска Скела
Дејана Смиљковића 9
тел. 011/8871-763, 011/6300-471

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и члана 122 став 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и то: да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 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 или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има најмање осам година рада у установи, на
пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за
директора (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности, да се не води кривични поступак - није покренута истрага против кандидата; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код
нотара); оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника односно стручног сарадника (оверену код нотара); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци); доказ да има најмање осам година рада у установи у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о држављанству Републике Србије (оргинал или оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ); доказ да има обављену обуку
и положен испит за директора (уколико је кандидат поседује); доказ из казнене евиденције МУП РС 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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗАГА МАЛИВУК”

11210 Београд, Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства,
а најдуже до 31.12.2019.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању (основној школи); уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности. Доказ о
здравственој способности за рад са децом подноси се пре
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној
копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Пријаве и приложена документација се
не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДАВОРИН ЈЕНКО“

Београд, Мишка Крањца 7
тел. 011/6557-861

Стручни сарадник - нототекар

на одређено време као замена за
запосленог изабраног за директора у
току првог мандата
УСЛОВИ: 1) услове испуњава лице које има одговарајуће
високо образовање за наставника или стручног сарадника
у складу са чл. 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовња и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закон) 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
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Наука и образовање
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - и 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. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије.
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; држављанству РС; доказ из казнене евиденције МУП-а РС о неосуђиваности, извод из матичне књиге
рођених. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који је изабран, пре закључивања уговора о раду.
Уз пријаву кандидат доставља оверене копије докумената,
не старије од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс слати на
адресу: Музичка школа „Даворин Јенко“, 11090 Београд Раковица, Мишка Крањца 7. Контакт телефон: 011/655-7861. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320, 3636-321

Асистент за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Медицинска физиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњености услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског факултета
Унивезитета у Београду), подносе се Писарници Медицинског факултета, Др Суботића 8 (телефон 3636-320, 3636321), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Комплексна анализа

на одређено време од 60 месеци, са
75% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира.

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира.

Ванредни професор за ужу научну
област Нумеричка математика и
оптимизација
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321, 3636-320

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Микробиологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Офталмологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(ендокринологија)
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија
са реаниматологијом)
2 извршиоца

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

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија
са реаниматологијом)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (грудна хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија
на одређено време до 5 година

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Радиологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

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

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Офталмологија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (алергологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (ендокринологија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година
5 извршилаца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (хематологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (реуматологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија ургентна хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија кардиохирургија)
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија онкологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)
на одрђено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (пластична
хирургија)
на одређено време од 5 година

Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 3 године

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

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11060 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2403-525, 2401-733
e-mail: gradjevinska@sbb.rs
www.gradjevinska.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане Законом, односно чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 ЗОСОВ („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/17 и 27/18 - др. закон), и то да: 1) има
одговарајуће образовање, односно стекло је одговарајуће
високо образовање за наставника средње стручне школе
у подручју рада Геодезија и грађевинарство и подручју
рада Електротехника, за педагога и психолога: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: I) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
II) 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; а исто лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,

по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. 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; 6) има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 7) има обуку и положен испит за
директора установе, а изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. 8) има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси у два
примерка: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном школовању, оверен препис/фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту за
наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад)
или обавештење о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника, доказ да има обављену обуку
и положен испит за директора установе (уколико је кандидат поседује); доказ о раду на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
доказ о испуњености услова из става 1 тач. 5 Закона (да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад), осим кандидата који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање, доказ о држављанству, доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење, доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење МУП-а, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) - подносе кандидати који поседују извештај.
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. Доставити и биографске податке,
односно радну биографију. Сви докази морају бити оверени
и не старији од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир за разматрање. Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, достављају се лично или препорученом
поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора школе“. Министар у року од 30 дана од дана
пријема прописане документације врши избор директора
установе и доноси решење о његовом именовању, о чему
установа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон: 011/2403-525.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента, за ужу
научну област Војно машинство системи наоружања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми:
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.
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bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornostobrazac5.doc). Биографију и списак радова доставити и у
електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба
121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну
област Економија и маркетинг у
саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 88/17) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове),
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд,
Војводе Степе 305.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Наставник естетске неге

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: пожељно искуство на раду у школи. 1) Теоријска
настава: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар-козметичар; специјалиста фармације,
специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста
козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста
дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар естетичар. 2) Вежбе и практична настава у блоку: виши
естетичар-козметичар; специјалиста струковни козметичар
естетичар; струковни козметичар естетичар. Лице из подтачке
(2) ал. друга и трећа ове тачке треба да има претходно стечено
образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за
образовни профил козметички техничар.

Наставник масаже - вежбе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
и одсуства ради неге детета, 30%
радног времена
УСЛОВИ: пожељно искуство на раду у школи; виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; струковни
терапеут; струковни физиотерапеут; специјалиста струковни козметичар естетичар; струковни козметичар естетичар; специјалиста струковни физиотерапеут; виши естетичар - козметичар; дипломирани терапеут рехабилитације.
Лице из подтачке 2. алинеја 3-. треба да има претходно
стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар или козметички техничар.

Наставник предузетништва

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: пожељно искуство на раду у школи; дипломирани економиста менаџмента у здравству; дипломирани
инжењер организационих наука; дипломирани инжењер
организације рада; дипломирани економиста; мастер
менаџер; мастер економиста; мастер инжењер организационих наука.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), према одредбама
Правилника 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, 11/2016
и 13/2018), Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
5/91...11/08, 5/2011, 8/2011, 9/2013…16/2015 и 21/2015);
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-

Бесплатна публикација о запошљавању

носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc потребно је приложити: краћу биографију; доказ о врсти и степену стручне спреме (диплома и додатак дипломи); уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности прибављено од стране надлежног
органа МУП-а; доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику, односно, доказ о знању српског језика који је издала
овлашћена институција). Сви наведени докази који се достављају уз пријаву морају бити у оригиналу или овереном
препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве са траженом документацијом достављати у
року од осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, искључиво поштом, на aдресу: Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун, Наде Димић 4, са
назнаком „За конкурс“. У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од
8 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс,
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на проверу психолошке способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Урбанизам
на Департману за урбанизам, на
одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС и 113/17), чланом 74 Законa о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“,
бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом Универзитета у Београду Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и
Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском
факултету („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак
радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења
о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у
Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Сарадник у звањe асистента за ужу
научну област Нацртна геометрија и
геометрија архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године

Сарадник у звањe асистента за
ужу научну област Архитектонско
конструктерство и конструктивни
системи

на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од три
године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-одлука УС и 113/18) и чланом 84 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18) и Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“,
бр. 119/18). Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак радова), оверене копије диплома,
оверена копија уверења о држављанству, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет,
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком:
„За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језици, за
наставни предмет Енглески језик I
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за енглески језик,
VII/1 степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси:
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних
радова, као и радове. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018)
и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету
безбедности, Господара Вучића 50, лично или путем поште,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Посебно
воћарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Исхрана,
физиологија и анатомија домаћих и
гајених животиња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Пољопривредна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
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Наука и образовање

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Технологија
анималних производа
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину и поступку
избора у звања и заснивања радног односа сарадника и
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверења о уписаним мастер, специјалистичким или докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом (документа у оригиналу или овереном
препису и не старија од 6 месеци), достављају се на адресу:
Пољопривредни факултет у Београду - Земуну, Немањина
6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262
тел. 011/2615-224

Наставник психологије

на одређено време, 70% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање;
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани психолог. Кандидат треба и да: 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3)
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против плоне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС и
113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање;
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
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другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 - УС). Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против плоне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни форуулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, које према подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа - уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених који нису старији од 6 месеци. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са документацијом доставити лично или путем
поште на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
За све додатне информације можете се обратити секретаријату школе, на телефон: 011/2615-224.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“
11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/17 и 27/18др. закон) и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015). Кандидат за директора школе мора
да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне школе,
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. 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 да поседује дозволу за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога, психолога; да је савладао
обуку и да има положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност); 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 јер се на њему остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом доставља се школи.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: диплому
о стеченом високом образовању(оригинал или оверену
фотокопију); уверење о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (дозвола за рад, оригинал или
оверене фотокопија); дозволу за рад директора, односно
лиценцу за директора школе (ако је кандидат поседује,
оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика, на
којем се остварује образовно-васпитни рад (оригинал
или оверену фотокопију), осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику; оригинал
или оверену фотокопију уверења из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству; извештај просветног саветника о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе); преглед кретања у служби са биографским подацима. Напомена:
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима кандидат који
је изабран доставља пре склапања уговора о уређивању
међусобних права и обавеза. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора“. За потребне информације обратите се секретару школе, на телефон: 011/3097-013 од 9 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ЧАРАПИЋ“

11223 Бели Поток, Авалска 48а
тел. 011/3906-988

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Педагог школе

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о сновама система образовања и васпитања и условима прописаним Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају оверену
копију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о
држављанству Републике Србије; доказ о неоосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела 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 дискрими-
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Наука и образовање
наторно понашање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе и утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар
са документацијом доставити на наведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Јављање кандидата на
горенаведену адресу.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

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

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија које је сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8, односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује
смисао за наставни рад; завршен математички факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверена
фотокопија), биографију, уверење о похађању докторских
академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске
дисертације (уколико је магистар наука), извод из матичне
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

Редовни професор за ужу научну
област Фармакокинетика и клиничка
фармација
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање
3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за
коју се бира, научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја
за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима, већи број
научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој
научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или
домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким
или мастер академским студијама; завршен фармацеутски
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија
и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области (оверене фотокопије); биографију; списак
радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку
задатака/оригинално стручно остварење; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Економија

на одређено време, изборни период од
3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1
степен стручне спреме, мастер економиста и уписане докторске академске студије на економском факултету. Остали
услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом
образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и члана 109 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доставити
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних и стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа о непостојању сметње из члана 72 став
4 Закона о високом образовању (Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на горенаведену адресу. Рок за
пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510
e-mail: svavagm@mts.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17
и 27/2018 - др. закони): да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу), наставника, педагога или психолога;
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит - лиценцу за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од две године од дана ступања
на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад; уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; потврду о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције
МУП-а о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење
из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
(уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан
је да положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност) и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и доставља га одштампаног уз осталу
документацију. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом достављају се на
горенаведену адресу, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон: 032/720-510.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010
e-mail: osdmaksimovic@mts.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/2018 - др.
закони): да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу),
наставника, педагога или психолога; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
обуку и положен испит - лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора школе положи у року
од две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - доз-
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воли за рад; уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; потврду о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције
МУП-а о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење
из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
(уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан
је да положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност) и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и доставља га одштампаног уз осталу
документацију. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом достављају се на
горенаведену адресу, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон: 032/727-010.

ЈАГОДИНА
ПУ „МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

35260 Рековац, Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-002

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 став 1,
2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и вапитања („Службени гласник
РС“, број 108/2015) и то: да имају одговарајуће високо
образовање, за васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или за васпитача или стручног
сарадника, стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања или одговарајуће високо образовање
за васпитача стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да испуњавају услове прописане чланом 7
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања и
то: да нису правноснажно осуђени за привредни преступ у
вршењу раније дужности, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривична дела из групе кривичних дела 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 васпитно-образовни рад, да
имају дозволу за рад, лиценцу, да имају обуку и положен
испит за директора.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно треба да садржи
име и презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата.
Уз пријаву на конкурс, кандидат подноси: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
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оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), односно лиценцу,
потврду да има најмање осам, односно десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија), уверење издато од надлежног привредног суда којим се доказује да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, уверење односно извод из казнене евиденције издато од стране полицијске управе као
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, и
друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међунарадним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена фотокопија), уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница, односно да није покренут кривични поступак
(оригинал или оверена фотокопија), радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о међусобним правима и обавезама. Доказ о
познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 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. Кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора
бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, на горенаведену
адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- УС), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17): да има одговарајуће високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо
образовање до 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање 3 године радног искуства; знање
рада на рачунару; да има психичку, физичку и здравствену
способност; 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; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став
2 Закона о о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17). Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 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);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3
тел. 035/8470-030, 8476-514

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон у даљем
тексту: закон). За директора школе може бити изабрано
лице које 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 струковне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педгошких наука, уз шта 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; које испуњава услове за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога школе, које
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе; које има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; које има психичку физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; које
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има држављанство Републике Србије; које зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) биографске податке, односно радну биографију, са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за
време трајања мандата, као и остала документа која могу
послужити као доказ о стручним и организаторским способностима; 2) оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; 3) оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или документа о положеном испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); 4)
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопија), уколико
га поседује; изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност; 5) оригинал или оверену копију
потврде о радном стражу - најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци од дана објављивања
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Наука и образовање
конкурса); 7) оригинал или оверену фотокопију уверења из
надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора (издато након објављивања конкурса); 8) оригинал или оверену фотокопију уверења основног
суда да против кандидта није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела наведена у условима за
избор директора (издато након објављивања конкурса);
9) оригинал или оверену копију привредног суда да није
правоснажно оптужен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса); 10) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); 11) оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (издат на обрасцу који важи трајно
са холограмом), 12) доказ о резултату стручно-педгошког
надзора кандидата - извештај просветног саветника; 13)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, када је вршен стручно-педагошки надзор
установе;, 14) доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 15) пријемни формулар за пријаву на конкурс попуњен
и одштампан са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, у
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе - не отварати” лично или поштом. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање,
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавни бележник, орган општинске,
односно градске управе, суд). Све додатне информације о
конкурсу могу се добити сваког радног дана у секретаријату школе, у периоду од 09.00 до 13.00 часова, на телефон:
035/8470-030.

КИКИНДА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330

Наставник географије

са 25% радног времена недељно,
на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони; у даљем тексту Закон) и члана 3 став 1 тачка 7 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018; у даљем тексту: Правилник) и то:
да има одговарајуће високо образовање из члана 139 став
1 тачка 1) и члана 140 Закона: 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 и стручне спреме: професор географије, дипломирани географ,
професор географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор географије
и информатике, професор биологије-географије, професор
физике-географије, професор географије - информатике,
дипломирани професор географије-мастер, дипломирани
географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани
географ - просторни планер, мастер професор предметне
наставе (оверена фотокопија дипломе, односно уверења о
стеченом високом образовању у напред наведеном степену и врсти). Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопре-
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дметне студије биологије и географије или двопредметне
студије географије и информатике (оверена фотокопија
дипломе, односно уверења о завршеним основним академским студијама напред наведених студијских програма), остале услове из члана 139 Закона: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оверену фотокопију лекарског уверења надлежне
службе медицине рада кандидат подноси пре закључења
уговора о раду); 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
(доказ који се подноси на конкурс је уверење или оверена фотокопија уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова); да је држављанин Републике Србије
(доказ који се подноси на конкурс је оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци од дана објављивања кокурса) и да зна
српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће високо образовање није
стечено на српском језику доставља се оверена фотокопија
потврде/уверења да је лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит из
језика по програму одговарајуће високошколске установе),
као и да у складу са чланом 142 Закона има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из члана
142 Закона кандидат је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу (доказ који се
доставља на конкурс за поседовање психолошких, педагошких, методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи је потврда/уверење високошколске установе или
потврда/уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу). Осим напред наведене документације, на конкурс уз пријаву кандидат доставља и оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, издат након
01.03.2010. године и биометријски очитану личну карту.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, радном и животном биографијом достављају путем поште на адресу: Основна школа „Петар
Кочић“, 23311 Наково, Главна 50 или непосредно, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
Лице надлежно за контакт са кандидатима је секретар установе, преко контакт телефона за информације: 0230/454330.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Село Граце, 38213 Прилужје
тел. 064/6445-164

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 ст. 1
и 2 Закона система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер 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 и мултидисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, од најмање 4 године, по прописима; да
има физичку, психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано и да се против њега не
води кривична пријава; да има држављанство Републике
Србије; најмање 8 година рада у образовању након стеченог стручног образовања у струци и положен испит за
директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити документа у овереним
фотокопијама, не старијим од 6 месеци: положена лиценца, потврда о радном искуству и потврда да кандидат није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак из
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и биографију са кретањем у служби. Потпуну
документацију послати на горенаведену аресу, у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну
област Екологија, биогеографија и
заштита животне средине

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време, на пет
година
УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета,
Правилником о условима за избор наставника Факултета
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну
област Примењено рачунарство
и Информационе технологије и
системи

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време, на пет година
УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачунарских
или техничких наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
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Наука и образовање
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије,
наставни предмет Финансијско
књиговодство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
економске науке. Општи предуслов: кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл.
135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису
осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и
да није подигнута оптужница; списак стручних и научних
публикација, а за кандидате који су у радном односу на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете
студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Наставник математике и
информатике

на одређено време преко 60 дана,
ради замене запосленог, односно док
исти обавља послове директора школе

Школски психолог

на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства

Наставник математике и
информатике

на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства

Наставник стручних предмета
електро струке

на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства
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УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има високу стручну
спрему - VII/1 степен одговарајуће струке, сходно одговарајућем Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
средњој стручној школи објављеном у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник” и Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
објављеном у „Службеном гласнику - Просветни гласник”.
Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс (доступна на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат треба да поднесе доказе: 1) о одговарајућој врсти
и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању), кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење (оверену фотокопију) високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из педагогије и психологије (оверена фотокопија индекса),
односно уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија); 2) о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење);
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 (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); 5) доказ о познавању
српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке
2 подноси се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс приложити и радну биографију.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену копију не старију од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију не старију од 6
месеци, уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; доказ да кандидат 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; доказ о познавању српског језика - подноси кандидат који образовање
није стекао на српском језику; потписану биографију.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.go.rs), а потребну документацију
заједно са одштапаним формуларом дастављају школи.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата
у року од 8 дана ода дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова
доставити на адресу: ОШ „Милан Благојевић“, 34313 Наталинци, са назнаком „За конкурс“.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом слати на адресу школе или предати лично, радним даном од 9.00 до 14.00 сати, у секретаријату школе. За додатне информације обратите се секретаријату школе, на телефон: 034/332-461.

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

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу уметничку
област Соло певање
на одређено време од пет година или
на неодређено време

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и то да: имају одговарајуће високо образовања у складу са чланом 140 Закона о оосновама система
образовања и васпитња, лице које је стекло одговарајуће
образовање на студијама - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат досатавља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
уметничку област Унутрашња
архитектура и индустријски дизајн
(Стилска архитектура, Основе
пројектовања стилског ентеријера
и Типологија и ликовни елементи
традиционалне архитектуре)
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент за ужу
уметничку област Сликарство
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент за ужу
уметничку област Графички дизајн
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент, ванредни
или редовни професор за ужу
уметничку област Фотографија
са 70% радног времена, на одређено
време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности: За избор у звање доцент: доктор уметности са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и уметничка остварења у уметничкој
области или високо образовање мастер академских студија
и призната уметничка остварења. За избор у звање ванредни професор: доктор уметности са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи
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Наука и образовање
и више уметничких остварења у уметничкој области или
високо образовање мастер академских студија и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности.
За избор у звање редовни професор: доктор уметности са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима
студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и већи број признатих
уметничких остварења значајних за развој уметности или
високо образовање мастер академских студија и изузетна
уметничка дела која су значајно утицала на развој културе
и уметности. Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и
осталиопшти, 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 26.04.2018) - www.kg.ac.рс и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Психологија

са 50% радног времена, на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Историја ликовних
уметности и архитектуре
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Енглеска књижевност и
култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: За избор у звање доцент: доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са
рецензијама. За избор у звање ванредни професор:
доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има више научних радова од значаја
за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Обавезан услов
за сва звања је 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 26.04.2018) - 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
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пут бирају у звање наставника и заснивају радни однос
на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање, а за избор наставника у пољу уметности 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 приметну,
начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати од
стране комисије. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. 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 самостални
уметнички сарадник (пијаниста) за
ужу уметничку област Клавир
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са укупном просечном оценом најмање
8 на основним и на мастер академским студијама, изузетна уметничка остварења, која су од значаја за развој културе и уметности, значајна признања за уметнички рад и
нарочиту способност за уметничку сарадњу и наставни рад
и најмање 4 година радног искуства у звању вишег уметничког сарадника. Непостојање сметње из чл. 72 став 4
Закона о високом образовању и остали обавезни, општи
и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др.закон и
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(бр. 01-3801 од 17.10.2018. године), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-4847 од
28.12.2018), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и
113/2017) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора за ужу
научну област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са просечном оценом најмање 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
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2од 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 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.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна
биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија;
фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није

осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став
4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом
126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија);
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета
о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о радном искуству. 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,
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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;
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 интерннет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидати достављају потребну документацију
у року од осам дана, а уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају кратку биографију - CV, контакт телефон, тачну
адресу боравка, ради достављања писмена и позивања
за обављање психолошке процене способности за рад са
децом, у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир.

ШУМАРСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-332

Наставник групе предмета
технологије дрвета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
77% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018), у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 13/2018); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: попуњен одштампани пријавни формулар који
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Наука и образовање
кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених, диплому о стеченом образовању (диплому о основним студијама и мастер студијама); уверење о
неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања (извод
из казнене евиденције надлежне полицијске управе издат
након објављивања конкурса) и писмени доказ (уверење)
да је положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу: Шумарска школа,
Краљево, Карађорђева 262 или доставити непосредно код
секретара школе. Ближе информације се могу добити на
тел. бр. 036/352-332. Напомена: лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, доставља установи. Сви
остали документи су саставни део пријаве на конкурс. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Конкурсна комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене способности за рад са децом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или се
предају лично, на истој адреси, секретару школе.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2

Наставник хемијско-технолошке
групе предмета

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос на
место наставника може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Кандидат треба да поседује образовање из психолошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих по 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став
1 Закона, а кандидат који нема образовање из претходног
става обавезан је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и да има:
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких
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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 или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу оригинал или оверена фотокопија; извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе - не старије од шест
месеци од дана објављивања конкурса, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; доказ да
зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који није стекао образовање на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пре
доношења одлуке о избору кандидата врши се провера
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
од стране Националне службе за запошљавање. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом о испуњености
услова доставити лично или на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског
језика подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Докази који су приложени уз пријаву не враћају
се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
оглашавања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Детаљније информације на
телефон: 036/611-379. Решење о избору кандидата биће
донето у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: У погледу услова извршиоци треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 став
1 Законом о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), члана 24,
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији,
Правилником о организацији и систематизацији радних
места и то да је кандидат: држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик; да има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018), а у погледу врсте стручне спреме да
испуњава услове прописане Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има тражено
образовање из ове тачке.

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) и у складу са Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Сл.
гл. РС“, бр.77/2014). 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. Образовање из члана
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз попуњен пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне
књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому или уверење о врсти
и степену стручне спреме, извод из казнене евиденције
(КЕ) као доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврду високошколске установе да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких

ОСТАЛО: 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. Кан-

Наставник српског језика и
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дидат 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 адресу: ОШ „Вук
Караџић“, 36103 Краљево, Излетничка 10 или лично у
секретаријату 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.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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. Образовање из члана
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. 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.
ОСТАЛО: 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 адресу: ОШ „Вук
Караџић“, 36103 Краљево, Излетничка 10 или лично у
секретаријату 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб

Наставник филозофије

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовање и васпитања („Сл.
гл. РС“ бр. 88/2017) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у средњим школама („Службени гласник - Просветни гласник“); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела 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 образовно-васпитни рад. Кандидат продноси пријаву
и доказ о врсти и степену стручне спреме, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаву слати
на наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Домар/мајстор одржавања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања средње образовање, III или IV степен стручне спреме
машинске, електро, ватрогасне, грађевинске, водоинсталатерске, столарске, молерске, зидарске и друге струке; 2)
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) поседовање држављанства Републике
Србије; 5) познавање српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доставе уз
пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе; оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци); оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал/оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
(уверење из суда и полицијске управе, не старије од шест
месеци); доказ о познавању српског језика на којем се остварује обрзовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже
уколико је кандидат стекао образовање на спрском језику, а уколико га није стекао на српском језику, дужан је да
приложи доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као
доказ да је стекао обрзовање на српском језику сматра се
доказом о познавању српског језика); кратку биографију/
CV; доказ о здравственој способности за рад са децом и

ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о
избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место, а који су
ушли у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих посступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама.
Разговор са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у
просторијама ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ у Бојнику, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели у својим пријавама.
Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави обавезно навести контакт телефон (ради контакта кандидата и
упућивања на психолошку процену). Биографију са пријавним формуларом и приложеним доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или предати непосредно у канцеларији секретара школе. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу је секретар школе,
телефон: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка са
функције директора школе

Наставник математике

са 33,33% радног времена, на
одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
са трудничког боловања, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове:
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - за наставника
хемије, односно наставника математике; 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 пријаву на конкурс кандидати достављају:
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења
о дипломирању ако није издата диплома, оригинал уверења о неосуђиваности (из надлежног суда и МУП-а), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци) и извода из матичне књиге рођених, доказ да је диплома или уверење издато на српском
језику, односно потврда установе која је издала диплому
да је кандидат пратио наставу на српском језику. Оверене копије поднетих докумената не смеју бити старије од
6 месеци. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована Одлуком директора дел. бр. 2025 од 26.12.2018.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи
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избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Уколико је већ извршена психолошка процена способности
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је
извршена. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији „Послови“ донеће се у складу са законом. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, радним даном од 10 до 12 часова и на
телефон: 016/212-980.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16201 Манојловце, Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник разредне наставе

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

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције помоћника директора, а
најдуже до краја 2018/19. године
УСЛОВИ: Општи услови утврђени чл. 139 и 140. ЗОСОВ-а
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18). Посебни услови: врста
и степен стручне спреме за одређено радно место за које
је расписан конкурс прописани су 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). Пријавни формулар за учешће на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, попуњава га
и заједно са доказима о испуњавању услова конкурса подноси на горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса.
Уз пријавни формулар кандидат подноси следеће доказе о
испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из
матичне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест
месеци); уверење да лице није осуђивано за дела прописана чланом 139 став 1) тачка 3) ЗОСОВ-а (издаје надлежни
МУП РС); доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код јавног бележника. Неоверене фотокопије документа сматраће се као непотпуна
документација и по истој се неће поступати. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у
року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне
комисије у законом предвиђеном року. Ближа обавештења
у вези са расписаним конкурсом се могу добити лично у
секретаријату школе или на телефон: 016/785-234, сваког
радног дана од 8 до 12 часова.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Наставник математике

са 16,67% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, која се
налази на породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета

Наставник српског језика и
књижевности

са 61,11% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, која се
налази на породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 ЗОСОВ („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и
др. закони); 1) да имају одговрајуће високо образовање у
складу са чланом 140 и чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања и наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015,
10/2016, 2/2017 и 13/2018); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела 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: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Кандидати су обавезни да доставе следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о 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 (оверена
фотокопија доказа коју издаје високошколска установа);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (не старије од шест месеци) подноси се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од шест месеци); доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Пријаве са документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања огласа на горенаведену адресу школе,
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“
16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-255, 846-256

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 122, 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 чл. 2-7
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
108/2015): да има одговарајуће образовање за наставника
средње стручне школе и за подручје рада ове врсте школе,
за педагога или 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 (у овом случају је неопходно да кандидат 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
10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку
и положен испит за директора школе (лиценцу за директора) – напомена: кандидат који нема обуку и положен
испит за директора може бити изабран, али је дужан да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност. 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 и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада на
пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Доставити: уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених са холограмом; оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми или оверена копија (не старија
од шест месеци); доказ о знању српског језика доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику (диплома о стеченом образовању на
српском језику или да је положен испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности - доставља само кандидат који је обављао дужност (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења из надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за 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 делатности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом (не старије од
6 месеци); оригинал потврду о радном искуству, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ - потврда установе где тренутно ради, уколико тренутно није у рандом односу потребно
је доставити оверену копију радне књижице); оригинал
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, не
старије од шест месеци у односу на дан истека конкурса;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе, а уколико је кандидат нема, доставља писану изјаву да није
имао стручно-педагошки надзор у раду); оверен препис
или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); у складу са чл. 123 ст. 14
Закона кандидат може да достави и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду - извештај просветног
саветника (уколико поседује); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Напомена: уколико се у току конкурса утврди да је
кандидат у ранијем периоду већ обављао дужност директора, а није доставио уверење из надлежног привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности, његова пријава ће бити одбачена као непотпуна. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати ће
бити позвани на интервју од стране Комисије за избор
директора школе, по истеку рока за подношење пријава
на конкурс. Министар бира директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио Школски
одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему
школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
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Наука и образовање
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу школе у затвореној коверти, лично или поштом,
са назнаком „Конкурс за директора школе“. Пожељно је
да кандидати у пријави назначе контакт телефон. Све
потребне информације могу се добити код секретара школе, на телефон: 016/846-256.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“

16210 Власотинце, М. Михајловића 1
тел. 016/875-147
Оглас објављен 26.12.2018. године у публикацији
„Послови“ поништава се целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

Наставник разредне наставе

у комбинованом одељењу од
2 разреда, за рад у издвојеном
одељењу школе у селу Дрћевац, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције директора

Наставник енглеског језика

у комбинованом одељењу од 4
разреда, за рад у издвојеном одељењу
школе у селу Јашуња, за 20% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
са боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 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 разредне наставе и наставника енглеског језика; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају 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 (не
старије од 6 месеци) и извода из матичне књиге рођених,
доказ да је диплома или уверење издато на српском језику, односно потврда установе која је издала диплому да је
кандидат пратио наставу на српском језику; оверене копије
поднетих докумената не смеју бити старије од 6 месеци;
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља школи на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована Одлуком директора дел. бр. 24 од 09.01.2019. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена.
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се у складу са законом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе понедељком и четвртком од 10 до 12 часова и на телефон: 016/732-300.

Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Професор машинске групе предмета
са 21% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Професор машинске групе предмета
са 46% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Професор електротехничке групе
предмета

са 33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Професор електротехничке групе
предмета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За наведена радна места кандидат треба да
испуњава услове из члана 140 став 1) члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања “Службени
гласник РС”, број 88/17), Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада машинство и обрада
метала (“Службени гласник РС - Просветни гласник, број
4/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 4/18, 13/18): да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства и заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи
потребну документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми као доказ да имају одговарајуће образовање или уверење о стеченом образовању
(ако диплома није уручена), не старије од 6 месеци;
кандидати који су високо образовање стекли након 10.
септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе основних и мастер студија; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да имају држављанство Републике Србије
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); уверење из казнене евиденције МУП-а да нема
осуде (не старије од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса); доказ о знању српског језика, осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику
или су положили испит из српског језика по програму
одговарајуће школске установе; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона у року од 8
дана од дана истетка рока за пријем пријава. Кандидати
који буду испуњавали услове конкурса и изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену психофизичких
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-

вор са кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, путем телефона: 016/234-612.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16207 Винарце, Немањина 1
тел. 016/253-349

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане у члану 122 и 139 члану 140 ставови 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018) у даљем тексту
Закона. За директора школе може бити изабрано лице
које 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, (2) на основних студијама у трајању од
4 године по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника те врсте школа и подручја рада за педагога и психолога школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника,
васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 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. Комисија за избор
директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника)
као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност
директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3. Закона за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси биографске податке, односно радну биографију; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад);
обуку и положен испит лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора школе у року који предвиђа закон), потврду да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог образовања,
односно за лице које испуњава услове из члана 122 став 6
Закона, потврду да има најмање 10 година радног искуства
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог образовања; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење из суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора; уверење из МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривчна дела из члана 139. став
1. тачка 3. Закона; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; оквирни план и
програм рада директора школе за време трајања мандата
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од 4 године као и остала документа која могу послужити
као доказ о стручним и организаторским способностима;
да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни пријави формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објавјивања на адресу
школе, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблагоремене пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа и које су старије од 6 месеци. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе: 016/253-349.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
37213 Витошевац, Омладинска 11
тел. 037/845-137, 845-151
e-mail: osvukkaradzic@yahoo.com

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба да
испуњава услове из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закони) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 11/16, 2/17 , 3/17, 13/2018), и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства и заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи
потребну документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом образовању (ако диплома није уручена), не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству; уверење из казнене евиденције МУП-а да
нема осуде, доказ о знању српског језика, осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику или
су положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса, на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова
122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017 и 27/2018 и др.
закони), и то: одговарајуће високо образовање из члана 140
ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања
стечено 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 прописима који
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су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године), изузетно, васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; да има дозволу за рад - лиценцу; обука и положен испит за директора (кандидат који нема положен испит за директора је дужан да положи испит у року
од 2 године од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања); најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
високог образовања у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 и др. закони); да има психичку,
физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци, подноси
се пре закључења уговора о раду); држављанство РС; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад школе.

школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад,
наставника или стручног сарадника; да има обуку и пложен
испит за директора установe (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року од 2 године
од дана ступања на дужност положи наведени испит); да
има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање,
што онемогућава рад у образовању; да има држављанство
РС; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз молбу достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију дозволе за
рад - лиценце; доказ о радном искуству у области образовања и васпитања (потврду од 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег високог образовања); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење да кандидат није осуђиван
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење да се не води кривични поступак (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); кратка
биографија. Уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати у затвореним
ковертама, са назнаком „За конкурс за директора установе,
не отварати“, на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне
информације о конкурсу се могу добити у секретаријату
школе, на телефон: 015/561-773. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању за наставника основне школе,
педагога или психолога (кандидати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од
10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе основних и мастер студија); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту (дозволи
за рад - лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да законском року положи испит за директора); потврду да има најмање осам година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да се не води истрага или није подигнута оптужница
(оригинал, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања, у складу са
одредбама чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције
МУП-а РС, оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда
привредног суда, оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену спсобности за рад са децом и ученицима; доказ о знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; кандидат је дужан да достави и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора школе и за чијег мандата је вршено
спољашње вредновање); преглед кретања у служби са биографских подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Докази о испуњавању
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. Кандидати ће бити позвани на интервју од
стране комисије за избор директора школе, по истеку рока
за подношење пријава на конкурс. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса се достављају у затвореној
коверти, са назнаком: „Конкурс за директора школе, не
отварати“, лично или путем поште на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне информације о конкурсу се могу добити у
секретаријату школе, на телефон: 015/877-202. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45
тел. 015/877-202

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) односно да има: одговарајуће високо образовање из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника и стручног сарадника стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године (лице из
тачке 1 подтачка б, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета). Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовање. Изузетно, ако се
на конкурс на пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, односно лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. За директора школе
кандидат треба да: испуњава услове за наставнике основне
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НИШ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
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ШКОЛА
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Оглас објављен 21.11.2018. године у публикацији
„Послови“ (број 804), поништава се у целости.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
Правноисторијску научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17 и
6/18), чланом 5 Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и ближим
критеријумима за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17, 4/18 и 5/18). Уз пријаву је неопходно доставити биографију, оверене фотокопије диплома
о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који се пријављују
на конкурс за избор у звање дужни су да попуне образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који се
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има
кориснички налог, а уколико кандидат нема кориснички
налог, неопходно је да се јави администратору Факултета
на e-mail: bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се
администратору Факултета јави најкасније 24 сата пре истека конкурсног рока. Приликом пријављивања на конкурс
кандидати су дужни да Факултету у писаној форми доставе
документацију којом доказују да испуњавају услове конкурса
и предају попуњен, одштампан и потписан образац из претходног става. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Правном факултету, на горенаведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на напред
наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће
бити разматране.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
18202 Горња Топоница, Доња Трнава

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинарне 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, за наставника те
врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; лице
из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога или
психолога, најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора
установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт
о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит у законском року, након
што Министар просвете, науке и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс јавља лице које је
претходно обављало дужност директора установе резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; поседовање психичке, физичке и здравствене
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способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама); да
није покренута истрага нити да је подигнута оптужница за
кривична дела из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности или других добара заштићених мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике
Србије, знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању).
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; потврду
о радном искуству; оверен препис/фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
лекарско уверење за поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци) - прибавља се пре закључења уговора;
уверење суда да није покренута истрага нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење полицијске управе о неосуђиваности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само за кандидата који је
претходно обављао дужност директора установе); преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Основна школа ,,Бранислав Нушић”, Доња Трнава, 18202
Горња Топоница, са назнаком „Конкурсној комисији”. Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Конкурсне
комисије, а по завршетку рока за пријављивање на конкурс.
Кандидати ће бити обавештени о избору директора и његовом именовању од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе Драгане Арсић, контакт телефон: 063/825-7277.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/532-240
тел./факс: 018/233830
e-mail: ugturs@medianis.net

Наставник географије

за 75% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 и
13/2018), послове наставника географије може да обавља:
(1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3)
професор историје - географије; (4) дипломирани географ
- просторни планер; (5) дипломирани професор географије
- мастер; (6) дипломирани географ - мастер; (7) мастер географ; (8) мастер професор географије; (9) мастер професор
географије и информатике; (10) мастер професор биологије
и географије. Наставник географије који је стекао академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: географија;
дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и
информатике.

Наставник основа економије

за 20% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са функције директора
школе

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018), послове наставника основа економије може да обавља: (1) дипломирани
економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер
за финансије и банкарство; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Економије.

Наставник предузетништва

за 40% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са функције директора
школе
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018) послове наставника предузетништва може да обавља: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер за туризам,
смер туристички менаџмент; (3) дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (4)
дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (5) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (6) дипломирани економиста - менаџер за
финансије и банкарство; (7) дипломирани туризмолог; (7а)
дипломирани менаџер у туризму; (8) мастер економиста;
(9) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или
Менаџер у хотелијерству.

Наставник економике туристичких и
угоститељских предузећа
за 5% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са функције директора
школе

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018), послове наставника економике туристичких и угоститељских предузећа
може да обавља: (1) дипломирани економиста - менаџер
за туризам, смер туристички менаџмент; (2) дипломирани
економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски
менаџмент; (3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4)
дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области управљања
хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области Економије;
(9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству. Лице из
подтач. (7)-(10) треба да је у току студија изучавало наставне
садржаје из области предмета Економика туристичких и
угоститељских предузећа.

Наставник основа туризма и
угоститељства

за 20% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са функције директора
школе
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018), послове наставника основа туризма и угоститељства може да обавља: (1) дипломирани економист;
(2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани географ
- туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5)
дипломирани менаџер у туризму; (6) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
(7) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
смер хотелијерски менаџмент; (8) дипломирани менаџер у
хотелијерству; (9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије; (10)
мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне
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академске студије на студијском програму: Менаџер у
туризму или Менаџер у хотелијерству; (12) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у
области географије.

Наставник агенцијског и
хотелијерског пословања и
професионална пракса

са 15% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са функције директора
школе
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018), послове наставника агенцијског и хотелијерског пословања и наставника
професионалне праксе може да обавља: (1) дипломирани
економист; (2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани
географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5) дипломирани економиста - менаџер за туризам,
смер туристички менаџмент; (6) дипломирани економиста
- менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
(7) дипломирани менаџер у хотелијерству; (7а) дипломирани
менаџер у туризму; (8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије; (9)
мастер туризмолог, претходно завршене основне академске
студије у области географије или у области Економије; (10)
мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Туризам и хотелијерство;
(11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или
менаџер у хотелијерству.

Наставник агенцијског и
хотелијерског пословање

са 20% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са функције помоћника
директора школе
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018) послови
наставника Агенцијског и хотелијерско пословања може да
обавља: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (6)
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; (7) дипломирани менаџер у хотелијерству; (7а) дипломирани менаџер у туризму; (8) мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије
у области Економије; (9) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области географије или
у области Економије; (10) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образовања, врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у средњим
стручним школама и то: да имају 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 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
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела 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 у смислу члана 139
став 1 тачка 3) Закона; да имају држављанство Републике
Србије и да знају српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе пријаву у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата, и
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС); 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. Кандидати пријављени на конкурс упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Након добијених резултата
добијене психолошке процене, конкурсна комисија разговор са кандидатима и доноси решење о избору. Осим
наведеног, кандидати достављају краћу радну биографију. Благовременом пријавом сматра се пријава која је
поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је
предата препорученом поштом, у ком случају се као дан
пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а
када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу
или дане државног празника, рок за пријаву помера се
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у
просторијама школе или предати препорученом поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном
на број 018/233-830.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, односно за 20
сати недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017): 1) да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије;
5) да знају српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Врста образовања: (1) професор физичког
васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе; (3)
професор физичке културе; (4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; (5)
професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације; (6) професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер; (8) дипломирани
професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; (9)
мастер професор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (11)

мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Кандидати су дужни да доставе:
пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати који су завршили други степен, достављају и диплому
са основних академских студија); уверење о неосуђивансти
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); кандидат који
није стекао образовање на српском језику доставља доказ о
знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Пријаве слати на адресу школе или предати непосредно
у сектретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Ћирила и Меродија 2

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Историја (Историја Срба до
краја XI века и Историја Срба у XII и
XIII веку)
Наставник у звању доцент за ужу
научну област Руска књижевност
и култура (Савремена руска
књижевност и историја руске
културе)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања 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 (ворд верзија,
мејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-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.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Вишеградска 33
e-mail: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
тел. 018/533-015, 018/226-310

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рачунарске науке
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија рачунарства. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, доказ да су студенти докторских
студија, списак научних радова, као и саме радове уколико
их имају.

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

Наука и образовање

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
Трњане
e-mail: ostrnjane@mts.rs

Спремачица

са 60% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 основама система образовања и васпитања, да има
одговарајуће образовање - I степен стручне спреме (завршено основно образовање); 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 и да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства: www.mpn.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву на конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис
или фотокопију оверену од стране надлежног органа следећих докумената), уверење о држављанству, не старије од
6 месеци; дипломе о стеченом образовању, доказ о знању
језика на коме остварује васпитно-образовни рад - доставља
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику, доказ да лице није осуђивано према чл. 139 основама система образовања и васпитања подноси кандидат.
Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Доказ да лице поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о
раду. Додатне информације путем телефона 018/4844-250.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова
тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене, до годину дана, са 94%
радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу
са одредбама Правилника о врсти и степену образовања
за наставнике и стручне сараднике у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; извршена психолошка процена 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. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. У поступку одлучивања о избору, кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о
раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве
треба послати на горнаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 020/452-554.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб
тел. 020/384-873

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, односно до
09.05.2020. године

Наставник српског и босанског
језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсутва и
одсуства ради неге детета, односно до
21.08.2020. године

Наставник српског и босанског
језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, односно до
31.07.2019. године

Психолог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
односно до 24.06.2019. године

Наставник биологије на српском и
босанском језику

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, односно до
05.11.2020. године

Наставник немачког језика

за 38,89% радног ангажовања, на
одређено време до повратка на
рад запосленог који је распоређен
на послове помоћника директора,
односно до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања и то:
да има одговарајуће високо образовање, има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; има држављанство РС; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Услови за пријем у радни
однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада; доказ да кандидат има одговарајуће
образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом,
да има држављанство Републике Србије и да зна српски
и босански језик - морају бити саставни део пријаве на
конкурс. Наставник мора имати образовање сходно члану
140 Закона о основама система образовања и васпитања.
Знање српског и босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или високим образовањем српског
и босанског језика или да је кандидат положио испит из
наведених језика по пограму одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141 Закона о основам асистема образовања и васпитања. У погледу степена и врсте
образовања, потребно је да кандидати имају одговарајући
степен и врсту образовања према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гл. РС“, бр.11/2012, 1/5/2013, 2/2016
и 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017) и Правилнику о организацији и систематизацији радних места у “ОШ Ћамил Сијарић“, Нови Пазар 19, од 16.09.2014. године, чије одредбе
нису у супротности са Правилником. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе, одосно уверење којим
се доказује одговарајуће образовање; оригинал уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; доказ да кандидат

није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; одговарајући доказ којим се
доказује знање српског језика и босанског језика, сходно
члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови“. Пријаву са потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве
се подносе лично или путем поште на горе наведену адресу
са ознаком „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18

Професор економске групе предмета
за 20 часова недељно, односно за
100% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник практичне наставе за
машинство и обраду метала

за 16 часова, односно за 80% радног
времена, на одређено време до
повратка запосленог са наплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: сви кандидати треба да поред општих услова
испуњавају и услове у погледу стручне спреме предвиђене
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
за рад у средњој стручној школи као и услове предвиђене у члану 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања а пријављени кандидати ће о исходу бити
обавештени у року од 30 дана од дана затварања конкурса. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе, лекарско уверење, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за
кривично дела предвиђена Законом односно да не постоји
забрана обављања послова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
16.01.2019. | Број 812 |
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НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
„ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље
друштвено-хуманистичке науке,
научна област Психологија, ужа
научна област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области
(психолошке науке) и испуњеност услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) за избор у звање
наставника. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће
компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне
области. Поред наведених услова предвиђених Законом о
високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о раду и Статутом Факултета за
спорт и туризам.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе
доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), оригинале или оверене фотокопије диплома
свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о
некажњавању издато од стране надлежног државног органа, уверење да није осуђиван/а за кривична дела као ни
да се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова
и да достави саме радове. Пријаву са наведеним доказима
о испуњавању услова конкурса кандидати могу послати
на горенаведену поштанску адресу, са назнаком „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом се могу добити на
број телефона 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног
дана од 08.00 до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 02.01.2019.
године, број 810-811, поништава се у целости.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Међународноправну и заснивање
радног односа на радном месту
наставника за наставни предмет
Међународно јавно право
на одређено време од пет година

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

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ”
21220 Бечеј, Доситејева 4

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са функције

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, тј.
за време изборног периода (мандата)
директора установе, до престанка
мандата, односно повратка запослене
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закони). Услови из члана 139 Закона су: да
кандидат има одговарајуће образовање (образовање је
прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). Кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Сматра се да кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
захтевано образовање. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи
лично или поштом. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже
следећу документацију: диплому о стеченом одговарајућем
образовању - оригинал или оверену фотокопију; потврду
или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - оригинал или оверена фотокопија; уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности
за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска
управа МУП-а (не старије од 6 месеци оргинал или оверена
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон),
послови на које кандидат конкурише. Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи и кратак CV. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за подношење пријаве
са документацијом је 8 дана од дана објављивања конкурса

у публикацији „Послови” и на огласној табли НСЗ у Бечеју.
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у
затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс” на адресу
школе. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање.
Конкурсна документација се не враћа. Ближе информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе, путем телефона: 021/6912-268.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

1) Секретар установе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, до његовог
повратка, а најдуже до 31. августа
2019. године

2. Секретар установе ученичког
стандарда

на одређено време ради замене
одсутне запослене, до њеног повратка,
а најдуже до 31. августа 2019. године,
са 64% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидати поред законских услова за заснивање радног односа из чланова 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017), треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних
места у Пољопривредној школи са домом ученика Футог
бр: 2329 од 10.08.2018. године за наведено радно место:
завршен правни факултет, VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уредно попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену копију), уверење
или потврду суда о неосуђиваности за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци, доказ о знању
српског језика (за кандидате који образовање нису стекли
на српском језику). Рок за пријем пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу путем поште или лично предати
на писарницу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 78% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Гардиновцима и матичној школи у
Тителу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони), и то: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка
4 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања:
професор, односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик), мастер професор слависта - руски
језик и књижевност; мастар професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет). Канди-
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Наука и образовање
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз попуњен и одштампан пријавни
формулар достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (за лица која су стекла академско
звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе
о завршеним основним академским студијама); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика
се доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старији
од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секратара школе на телефон: 021/2960-031.

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге

на одређено време, замена одсутног
радника преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Осим општих услова за заснивање радног
односа, кандидати морају да испуне и посебан услов у
смислу одговарајућег образовања и то: виша медицинска
сестра-техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар;
дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани
организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене основне академске студије у области
здравства). Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Адреса на којој се налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Потребна докумантација: доказ о испуњености услова одговарајућег образовања и држављанства, доказ да
кандидат није осуђиван (тачка 2 услова), док се доказ о
испуњености услова психичке, физичке и здравствене способности подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати искуључиво на
горенаведену адресу.

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

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

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

Наставник француског језика

на одређено време, ради замене
запосленог преко 60 дана
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; степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; обавезно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из ове тачке); лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лице које има држављанство Републике
Србије; лице које зна српски језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Уз пријаву је потребно доставити: попуњен формулар за пријаву на конкурс, преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС; биографију (CV); оверену фотокопију дипломе; потврду високошколске установе о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту/ уверења о положеном испиту
за лиценцу; оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције надлежне полицијске управе. Пријаве
доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Педагог школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у
погледу врсте стручне спреме: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) одговарајућа
стручна спрема; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца, као и да није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против
достојанства личности или морала; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-

ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Уз пријаву кандидат доставља уверење о држављанству, извод из МК рођених, уверење да
није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверење,
на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел./факс: 012/223-375

Наставник техничког и
информатичког образовања и
технике и технологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
директора школе

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, за рад у издвојеном
одељењу школе у Забели
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 2 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете; оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал уверење о неосуђиваности из МУП-а; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из страног језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику).
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакт адресе које су навели у својим пријавама. Пријаве
слати на горенаведену адресу, лично или поштом.
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
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; средње
образовање у трајању од четири године; положен стручни
испит, односно испит за лиценцу; 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 складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; положен испит за лиценцу; 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 складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију,са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању; извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
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ства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат
доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом), на адресу:
Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Пожаревац,
Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе и преко телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

тив човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискримитарно
понашање - уверење/потврда из МУП-а, оригинал; доказ
да против кандидата није подигнута оптужница - потврда/
уверење надлежног суда - оригинал, да има држављанство
РС и извод МК рођених (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење - доставља примљени кандидат пре закључивања
уговора; доказ да има обуку и положен испит за директора
(оверена фотокопија; пријава уз коју није приложен овај
доказ неће се сматрати непотпуном). Уколико се пријави
кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе, дужан је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидати достављају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, са потребном документацијом, на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/18); да има високо образовање стечено на студијама: 1. другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
мастер струковне студије) и то: (1) студије другог степена
из научне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплине, мултидисциплине, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; да има високо образовање 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 Закона о основама система образовања и васпитања, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета. Изузетно, наставник и васпитач јсте 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. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има:
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање осам година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има образовање из чл.
140 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност. Кандидат
треба и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију са кратким кретањем у служби и прегледом програма рада установе, оверену копију испита за лиценцу,
доказ о знању српског језика (ако образовање није стечено
на српском језику), потврду о радном стажу, уверење да
није осуђиван за наведена кривична дела - уверење/потврда из МУП-а оригинал; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,за кривична дела примања и
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-

31305 Бродарево, Пионирска 1
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Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 123 став 14
и 15, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17)
и услове из Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања („Службени гласник РС”,
број 108/15), и то: 1) да има одговарајуће образовање за
наставника основне школе, за педагога или психолога
школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) 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 осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да
има положен испит за директора установе; 9) да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; 10) да није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање и 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци);
оригинал/оверену фотокопију уверења Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика, на којем се остварује
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику;
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 и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања (издату по објављивању
конкурса); оригинал/оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит за
директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност);
оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оргинал/оверену
фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци);
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела
(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; пријаву на конкурс, са радном
биографијом и прегледом кретања у служби и стручним
усавршавањем, план и програм рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, доставља на
горенаведену адресу, 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 о
конкурсу могу се добити код секретара школе, радним
даном од 7.00 до 13.00 часова, на телефон: 033/777-102.

контакт телефона које су навели у својим пријавама. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Пријаве на конкурс са потребним
документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставити лично или на горенавдену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на телефон 033/777-102.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18400 Прокупље, Милоша Обилића 16
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Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- УС), треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број: 88/17) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), за ово
радно место. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; 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; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику); извод из матичне књиге
рођених. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључивања 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 послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт адресу
или на број контакт телефона које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима обавиће комисија у
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакт адресу или на број

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18400 Житни Поток
тел. 027/364-131

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци од
дана закључења уговора о раду за
сваку школску годину, за 28 сати
недељно, односно 70% радног
времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било које струке уз
поседовање потврде Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној обуци за педагошке асистенте. Кандидат треба да има одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење се доставља пре заклучења
уговора о раду); да има држављанство РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја развоја и са потребном документацијом достављају на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
запосленог који је изабран на
функцију в.д. директора, најдуже до 6
месеци
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије; мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву и доказ о завршеном високом образовању кандидат треба да достави и: уверење о држављанству, извод из МК рођених, уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(прибавља установа 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. Рок за пријаву на оглас је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

СМЕДЕРЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најкасније до повратка привремено
одсутног запосленог на рад
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање
- лице које има средњу медицинску школу васпитачког
смера и лице које има одговарајуће више, односно 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) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи и то:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења
из казнене евиденције о неосуђиваности (уверење не
сме да буде старије од 6 месеци); оригинал или оверену
копију уверење о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; краћу радну биографију; доказ да знају српски језик
(доказ - потврду да је кандидат положио српски језик достављају само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат
доставиће пре закључења уговора о раду. Конкурс ће бити
објављен у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурс ће спроводити конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем.
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима,
а по добијању резултата психолошке процене способности
за рад са децом. Пријаве треба послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити преко телефона: 026/514-104, 026/516-913.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412030

Сарадник у настави за ужу научну
област Информатика са методиком
наставе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: кандидати морају имати статус студента мастер академских или специјалистичких академских студија
на студијским програмима из одговарајуће области и то:
студијски програм мастер/специјалиста информатичар;
студијски програм мастер/ специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства; студијски програм мастер/
специјалиста инжењер информационих система и технологије; студијски програм мастер/специјалиста инжењер
организационих наука; студијски програм мастер/ специјалиста дизајнер медија; студијски програм мастер/специјалиста професор/инжењер информатике; студијски програм
мастер/специјалиста инжењер информационе технологије
или мастер/специјалиста пословни информатичар. Кандидати морају имати завршене студије првог степена са просечном оценом најмање 8, те испуњавати услове за избор
у звање сарадника у настави који су прописани Законом о
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Наука и образовање
високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког
факултета у Сомбору. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе студија првог степена; уверење да
је студент одговарајућих мастер/специјалистичких академских студија; кратку биографију; библиографију објављених радова и саме радове, уверење да није осуђиван(МУП)
и очитану фотокопију личне карте. Место рада Сомбор.
Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у
новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрат. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Социолошке науке
на одређено време од три године

УСЛОВИ: кандидати морају имати завршено високо образовање на студијама трећег степена( докторске академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005.г. ; научни назив доктора наука социолошких
наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године. Кандидати морају испуњавати услове за избор у звање асистента са доктором који
су Прописани законом о високом образовању, Статутом
и општим актима Универзитета у новом Саду и Статутом
и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе
свих новоа студија; кратку биографију; библиографију
објављених радова и саме радове, уверење да нису осуђивани(МУП) и фотокопију/очитану личну карту. Место рада
Сомбор. Поступак избора у звање и заснивање радног
односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високо
образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Документацију слати на наведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.10.2018.
године поништава се за радно место: наставник математике, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“
22400 Рума, Партизанска бб

Оглас објављен 28.11.2018. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/714-052

Васпитач

на одређено време до 31.08.2019.
године, ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање прописано чл. 140 и 141
ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” , бр. 88/2017); 2) 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; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима: 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 2), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријавни
формулар са доказима о испуњености услова доставити на
горенаведену адресу или лично у установу, сваким радним даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све додатне информације
могу се добити на телефон: 022/714-052.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу научну
област Менаџмент
на одређено време од пет година у
случају избора у звање доцент или
ванредни професор, односно на
неодређено време, у случају избора у
звање редовни професор

Школа је знање,
посао је занат
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области
Менаџмент. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 08.03.2018. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812
од 31.05.2018. године, Правилника о ближим мимималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету
у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од
08.09.2016. године, 22.09.2016. године, 01.12.2016. године
и 08.03.2018. године) и Правилника о избору наставника и
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013.
године и 10.11.2016. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац - подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним
кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми

на CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду: www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе
да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
које издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Психолог

за рад у централној школи и у
издвојеном одељењу у Малој Босни, на
одређено време
УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да
испуњава услове прописане законом за пријем у радни
однос и ако: има одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања, на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 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; завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, има 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном образовању, уверење из МУП-а, уверење о држављанству РС и
доказ о знању српског и хрватског језика. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
на огласној табли - Националне службе За запошљавање
у Суботици и публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Молбе
слати на адресу: ОШ „Иван Милутиновић”, Београдски пут
50, 24000 Суботица. Телефон 024/588-063.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић
тел. 024/4738-071

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године 2018/2019. године, тј. до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: Услови за избор педагошког асистента: 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: има одговарајуће образовање IV степен средња стручна спрема 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
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Наука и образовање
оригиналом или овереном фотокопијом докумената, има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима што се доказује лекарским уверењем,
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе 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 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 којом 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 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.

ШАБАЦ
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА - ШАБАЦ

дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски језик;
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са оптом књижевношћу; Српска филологија: српски
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор књижевности и језика (србиста); мастер професор
књижевности и језика - компаратиста, а у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон). Кандидат поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17 и
27/18 - др. закон) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17
и 13/18).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; доказ да је стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених; 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; краћу биографију. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности за рад са децом
и ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака,
а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве на
конкурс са потребним документима, заједно са одшампаним пријавним формуларом, достављају се на горенаведену адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник српског језика и
књижевности

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: да кандидат има звање професор, односно,
дипломирани филилог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно, дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно, дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика; професор
југословенске књижевности са страним језиком; Професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; професор југословенских књижевности; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, мастер професор језика и књижевности (сту-

Бесплатна публикација о запошљавању

у матичној школи у Шапцу, на
одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, односно до
31.05.2019. године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1
степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018
- и др. Закони) и уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1) одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2) потврду
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима; 3) 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) извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија, 5) уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 6) доказ о познавању
српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4,
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или лично
предати у Секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони)
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
струдије, специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2
овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона, да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о
знању српског језика (односи се на кандидате који нису
образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЕЦ
15214 Дебрец, Београдски пут бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ-а,
односно лице које је стекло одговарајуће 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 одговарајуће предмете, односно групу предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
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циплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 ЗОСОВ-а мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат који се пријављује на радно место
директора школе попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар
треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада школе; доказ
да поседује одговарајуће образовање (оригинал или фотокопију дипломе); доказ о положеном испиту за лиценцу
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика (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 - оригинал или оверену
фотокопију); доказ о радном стажу - најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ-а, дужност директора школе може да обавља и лице које има
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 за наставника те
врсте школе и најмање 10 година рада у установи (школи); 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/
потврда из МУП-а, не старије од шест месеци - оригинал
или оверену фотокопију); доказ да против кандидата није
подигнута оптужница за кривична дела из чл. 139 ст 1 тачка
3 ЗОСОВ-а-потврда/уверење из надлежног суда - оригинал
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци; доказ
да је држављанин Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); доказ да има физичку, психичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључивања уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); доказ
о обуци и положеном испиту за директора установе/школе
(оригинал или оверену фотокопију) - пријава која не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора школе
неће се сматрати непотпуном, јер је тек однедавно започео
програм обуке и правно уређен начин полагања испита
за директора школе, тако да ће изабрани кандидат бити
у обавези да положи испит за директора школе у законском року (ако га није до сада положио). Кандидат који је
претходно обављао дужност директора школе дужан је да
достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора
установе (школе) и оцену спољашњег вредновања. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату
(име, презиме, адресу пребивалишта односно боравишта,
факултативно и контакт телефон односно адресу електронске поште). Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора
школе”, а може се доставити лично или на горенаведену
адресу. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату
враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити
на број телефона: 015/7517-020.

студије), студијама у трајању од три године или више образовање, о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе
о стручној спреми васпитача. Кандидат треба да достави
потврду високошколске установе којом доказује 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
или оверени документ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да има: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је оспособљен за рад са децом
јасленог узраста; средње образовање у складу са посебним
законом, о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми медицинске сестре - васпитача.

Спремачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат мора да има: основно образовање
(завршену осмогодишњу школу), о чему као доказ прилаже
оверено сведочанство о завршеној основној школи.
ОСТАЛО: Кандидати треба и: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик. Уз достављене доказе о одговарајућем
образовању, кандидати достављају: пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (потврду - уверење), не старије од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Доказ
да поседују психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидати прибављају пре
закључења уговора о раду, а доказ да знају српски језик
достављају само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику. Кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“, лично или на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија
именована решењем директора. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену
за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Ужицу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара Предшколске установе и преко телефона: 031/517-855.

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да
испуњава услове из члана 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључивања уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба
да приложе (у оригиналу или овереној копији, не старијој
од 6 месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о
неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конурса у публикацији „Послови“. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације могу се добити телефоном: 031/552-576.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-134
e-mail: tehnickaskolapozega@gmail.com

Наставник економске групе
предмета

31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855
e-mail: vrticue@mts.rs

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач

Наставник машинске групе предмета

4 извршиоца
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Наставник разредне наставе

Наставник социологије

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„УЖИЦЕ“
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31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

за 15% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УЖИЦЕ

УСЛОВИ: Кандидат мора да има: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке струковне

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених Законом испуњавају
и посебне услове прописане одредбама чл. 139 и чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/17 и 27/2018) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
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наставника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник РС” 5/09, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11/,
9/13, 6/14, 5/15 - др. Правилник, 8/15 - др. Правилник 16/15
- др. Правилник). Уз пријавни формулар, који се преузима
са интерент странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријавни формулар на конкурс приложити и одговарајућу документацију, којм се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о неосуђиваности, потврду о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Документација се доставља у овереном фотокопијама и
иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

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.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
Ваљевска Каменица бб
тел. 014/254-558

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 и
чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17 и 27/18
- др. закони) и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, број: 108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања стечено за наставника у подручју
рада: разредне и предметне наставе у основној школи и
стручног сарадника и то: 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; лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу ) за наставника, васпитача и стручног
сарадника, односно положен стручни испит; да 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
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против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17
и 27/18 - др. закони), дужност директора може да обавља
и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 27/18 - др. закони), за наставника основне школе, дозволу за рад наставника или стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи образовања након
стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану),
кандидат доставља: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе за време трајања мандата; оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту за наставника, педагога или психолога
(дозвола за рад); потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима за избор директора, издато након
објављивања конкурса; уверења основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за наведена кривична дела, издато након објављивања
конкурса; уверење привредног суда да није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности,
не старије од 30 дана; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење, не старије од шест месеци, да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор), а уколико нема овај извештај, кандидат доставља
краћу изјаву на околност недостављања извештаја; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу
који је претходно обављао дужност директора школе; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); уколико кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом достављају се непосредно секретаријату школе или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора“. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-658

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18), даље - закон и
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
108/2015) даље - правилник; 1) да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона стечено: 1. на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1 подтачка 2, горе поменутог члана Закона, мора да има завршене студије првог степена из научне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, може и кандидат са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), на студијама у трајању од три године или вишим
образовањем и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад;6) да има дозволу за рад
васпитача или стручног сарадника; 7) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно
десет година, за кандидате првог степена или вишег образовања; 8) да има положен испит за директора установе
(кандидат који нема ту лиценцу може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора положи у року од две
године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, а уз уредно попуњен
образац (пријавни формулар), који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати су у обавези да приложе
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом (вишем) образовању у складу са чланом 140 Закона; уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија); оригинал потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, коју издаје установа у којој кандидат ради или у којој је стекао радно искуство у области
образовања и васпитања; оригинал лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, у складу са чланом 6 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
108/2015); уверење да није осуђиван, у складу са чланом
139 став 1 тачка 3 Закона, које издаје надлежна полицијска
управа (уверење мора бити издато након расписивања
конкурса); уверење привредног суда да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење мора бити издато након расписивања конкурса);
уверење основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела одређена
у члану 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања (уверење
мора бити издато након расписивања конкурса); оригинал
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или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); оверену копију доказа да зна српски језик (осим кандидата који је образовање стекао на
српском језику ); оригинал или оверену копију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); биографију са
кратким прегледом радних ангажовања и предлогом програма рада директора установе; уверење о положеном
испиту за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен испит за директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност); фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га
поседује; уколико је кандидат предходно обављао функцију директора установе и фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужности директора установе). Пријава на конкурс, са
доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу установе, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора“. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
изети у разматрање, а фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир.
Ближа обавештења могу се добити од секретара установе,
на телефон: 017/473-658.

СРЕДЊА ШКОЛА “СЕЗАИ СУРОИ”
Бујановац, Миђени бб
тел. 017/653-826

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140
Закон о основама система образовања и васпитања “Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/18 а то су: да има одговарајуче високо образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1. на студијама другог степена - мастер академеске студије , мастер струковне студије или специалистичке академске студије (студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајучи предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајућ научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходно 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
педагога или психолога; да има дозволе за рад (лиценца)
наставника (оригинал или оверена фотокопија); да има
пложен испит - лиценцу е за директора школе (кандидати који ту лиценцу не поседују може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора школе положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да има психичке
физичке и здравствене способности за рад са ученицима;
да има државланство Републике Србије; знање језика на
којем се изводи образовни васпитни рад; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање , након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе
следечу документацију: оверен препис /фотокопија дипломе о стеченом образовању; оверени препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за
наставника, васпитача односно стручног сарадника; доказ
о рандом искуству у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајучег образовања; уверење о неусиђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње послове , уверење из суда
из опште надлежности да се против кандидата не води
кривични поступак, уверење о неусиђиваности Привредног суда; доказ о психичкој физичкој и здравственој за рад
са ученицима - лекарско уверење (може бити старије од
6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре
заклучења уговора , доставити ново лекарско уверење);
уверење држављанства Републике Србије; извод из мати-

52

| Број 812 | 16.01.2019.

чне књиге рођених; доказ о резултатима стручно педагошког надзора школе и оцену сполашње вредновање (само
кандидати који су предходно обављали дужност директора
школе); оверен препис /фотокопија лиценце за директора
школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно).
Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске
податке, односно радну биографију, оквирни план рад за
време мандата, докази о поседовању организационих способности). Директор се бира на период од четири године.
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за
запошлавање. Неблаговреме и непотпуне пријаве неће
се узети на разматрање. Пријавни формулар попунити на
званичној интернет станици Министарства просвете, науке
и технолошког развоја http//www.mpn.gov.rs./wp-content/
uploads/2015 /FORMULAR - ZA KONKURISANjE, одштампати
и заједно са осталом потребном документацијом доставити
на адресу: Средња школа “Сезаи Сурои”, Миђени бб, 17520
Бујановац, са назнаком “Конкурс за директора”. Ближе
инфорамције о конкурсу могу се добити код секретара школе, преко телефона: 017/653-826.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838- 008
e-mail: ospaja@gmail.com

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2018/19. годину
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: да има завршену најмање
средњу школу у трајању од 4 године; да има 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 зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има искуства у
раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно
припадницима ромске националне мањине, 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; да је држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен пријавни формулар преузет са званичне странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs; кратку биографију; фотокопију личне карте; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопија документа
којим се доказује савладан програм обуке за педагошког
асистента (уводни модул); доказ о неосуђиваности, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве послати
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона:
065/238-4487.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838- 008
e-mail: ospaja@gmail.com

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог који је овлашћен
за замену директора школе, преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,28/2018),
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 групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника истручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став
1 овог Закона. Кандидат треба да поседује: држављанство РС (уверење о држављанству - оригинал или оверена копија), психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита.
ОСТАЛО: Кандидат доставља попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.
gov.rs. Уз пријаву потребно је доставити оверен препис дипломе о завршеном образовању, исправу коју
издаје високошколска установа, а којом кандидати
доказују да су стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије, доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу; извод
из МКР; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) и да кандидат зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи
избор кандидата који ће бити упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима.
Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши служба за пословање запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О времену и
месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно
обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 радних дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве послати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 065/2384-487.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Сарадник за унапређивање
превентивно-здравствене заштите
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Кандидат мора да има одговарајуће образовање - основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије, односно
студије у трајању од 3 године или више образовање здравствене струке - VI степен стручне спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остарује
васпитно-образовни рад. Доказе о испуњености услова из
тачке 4 уз пријаву кандидати терба да доставе оверене
преписе и то: диплому о стручној спреми; уверење - потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци); уверење
о држављанству (да није старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је
одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Кандидат мора да има средњу медицинску
школу васпитачког смера - IV степен стручне спреме; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказе о
испуњености услова из тачке 4 уз пријаву кандидати треба да доставе оверене преписе и то: диплому о стручној
спреми; уверење - потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци); уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз
пријаву у случају да је одговарајуће образовање стечено
ван територије Републике Србије.

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду , кандидати треба
да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Кандидат за радно место васпитача мора да
има одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања - VI или VII степен
стручне спреме - смер васпитач; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
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ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеци као и за кривична дела насиља у породици , одузимање малолетног лица , запуштање и злостављње малолетног лица или родоскврнуће , за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом ,без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Доказе о испуњености услова из
тачке 4 уз пријаву кандидати треба да доставе оверене преписе и то: диплому о стручној спреми; уверење - потврду
о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци); уверење о
држављанству (да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Кандидати треба да доставе потврду
високошколске установе којом се потврђује да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисиплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова или оверени
докуменат да је у току студија положио испите из педагогије, и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
кандидат пре закључења уговора о раду а доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад се доставља уз пријаву, у случају да је одговарајуће
образовање стечено ван територије Републике Србије.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће образовање. Кандидат за радно место чистачице
мора да има основно обрзовање I степен стручне спреме;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеци као и за кривична дела насиља у породици одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављње малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказе о испуњености услова из тачке 4 уз пријаву кандидати
терба да доставе оверене преписе и то: диплому о стручној
спреми; уверење - потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци); уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз
пријаву, у случају да је одговарајуће образовање стечено
ван територије Републике Србије.
ОСТАЛО: 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 у публикацији „Послови“, лично или на горенаведену адресу. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну
службу за запошљавање у Зајечару. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18 - даље: Закон), као
и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 108/2015 од 24/12/2015) и то: које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за

наставника медицинске школе, подручје рада: Здравство и социјална заштита, за педагога и психолога (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); које
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није утврђено дискриминаторно понашање,
у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; које није
правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности, у складу са Законом и подзаконским
актима; које има држављанство Републике Србије; које
зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (стручни испит или лиценца);
које има обуку и положен испит за директора (лиценца
за директора); које има одговарајуће радно искуство на
пословима образовања и васпитања, и то најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора
школе подноси доказе о испуњености услова за избор
директора у складу са Законом и подзаконским актима,
и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника медицинске
школе, подручје рада Здравство и социјална заштита,
за педагога и психолога (оверена фотокопија дипломе);
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење, не старије од шест месеци); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана);
доказ да канидат није правноснажно осуђен за привредни преступ (уверење привредног суда, не старије од 30
дана); доказ да кандидат има држављанство Републике
Србије (уверење, не старије од шест месеци); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да је
испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о поседовању
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења или другог
документа о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за директора (уколико кандидат то поседује, а у супротном изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном);
доказ о радном искуству на пословима образовања и
васпитања (потврда или уверење - посебно из сваке
установе, односно за сваки период, уколико је кандидат био запослен у више установа на одговарајућим
пословима). Осим наведеног, кандидати достављају и
остала документа од значаја за одлучивање, и то: доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника - уколико га
кандидат поседује); резултате стручно-педагошког надзора у раду установе и оцену спољашњег вредновања
установе (дужан је да достави кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверења основног и вишег суда, не старија од 30 дана);
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном
важношћу, оверена фотокопија или оригинал); краћа
радна биографија и предлог програма рада школе за
време мандата. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља
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министру ради доношења одлуке о избору директора.
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
директора, у складу са Законом и подзаконским актима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За комисију за избор директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу
се добити телефоном на број: 019/443-856, тастер 1.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића
Бобија бб
Оглас објављен 12.12.2018. у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ЗРЕЊАНИН
ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ“

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

Секретар установе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) VII степен стручне спреме, завршено високо
образовање, звање: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат
је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе о
завршеном високом образовању); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
диплому о стеченом високом образовању на српском
језику које се приложи као доказ под тачком 1 сматра се
доказом о знању српског језика под овом тачком 5; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар,
биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт
телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на горенаведену
адресу, путем поште, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Посао се не чека,
посао се тражи
54

| Број 812 | 16.01.2019.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

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

Наставник предметне наставе наставник гинекологије са негом

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

Наставник предметне наставе наставник акушерства са негом

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

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

Наставник предметне наставе наставник инфектологије са негом

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

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
57,86% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18):
виша медицинска сестра - техничар; струковна медицин-
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ска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска
сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера;
виши медицински техничар; дипломирани организатор
здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства). Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверена фотокопија
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у
подручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања односно да је лице стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик;
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/533-270.

против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
је потребно поднети следећа документа: пријаву - кратку
биографију, обавезно на формулару Министарства просвете (скинути са сајта министарства и попуњенити и са
својеручним потписом доставити); диплому о стеченом
образовању; држављанство РС, не старије од 6 месеци;
извод из казнене евиденције МУП РС ПУ Зрењанин - прибавља кандидат. Уколико се на овај конкурс подносе
фотокопије докумената, оне морају бити оверене. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Доказ о здравственој способности прибавља кандидат који буде закључио уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Асистент за ужу научну област
Индустријско инжењерство

на одређено време од три године
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Менаџмент

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком
оцена најмање 8 на студијама првог степена.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
на одређено време од једне године
3 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком
оцена најмање 8 на студијама првог степена.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак
објављених научних и стручних радова, књиге и сами радови), подносе се Факултету у року од 8 дана од објављивања
у публикацији „Послови“, на горенавдену адресу, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Психолог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, са
непуном нормом часова од 50%, на
српском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће образовање: професор психологије, дипломирани психолог
- општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер
психолог, дипломирани психолог - мастер; лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад (проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава); 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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УГОВОР О САРАДЊИ ФАКУЛТЕТА
И КОМПАНИЈЕ „ЛЕОНИ“
Најбољи свршени студент Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву ове године је имао понуду да се запосли на овом факултету, али је
изабрао запослење у „Леонију“. Ту прилику ће сада имати и други студенти,
које ће „Леони“ и стипендирати

Н

ајбољи свршени студент Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву ове године је имао
понуду да се запосли на овом факултету, али – он је изабрао запослење
у „Леонију“, компанији која је у августу
у Краљеву почела градњу своје четврте
фабрике у Србији. До 2023. године, када
фабрика буде производила пуним капацитетом, требало би да се у њој, како
најављује немачки инвеститор – запосли пет хиљада људи. Ова компанија део
је „Леони групе“, глобалног произвођача
решења за пренос енергије и података у
аутомобилској и другим индустријама.
Кадрови машинске струке биће један
од најтраженијих образовних профила,
па су Клеменс Сакс, директор компаније
Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o. и др
Миле Савковић, декан Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву,
потписали уговор о пословно-техничкој
сарадњи. Уговором је предвиђен програм стипендирања најбољих студената,
стручна пракса, реализација Дана отворених врата и посете компанији „Леони“
у Србији, такмичења у студијама случаја, предавања и радионице.
„Леони“ у Краљеву сада завршава
прву зграду фабрике од 6.500 квадрата,
у којој ће у почетку бити запослено 150
радника. Први тест-семплови аутомобилских каблова у погону нове фабрике
у Краљеву биће произведени у фебруару. До сада је обуку за посао прошло 120
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људи, који су обавезну едукацију имали
у погонима „Леонија“ у Румунији и Нишу.
„Почетак серијске производње очекујемо крајем 2019. и почетком 2020. године. У складу са пројектом и уговором
који имамо са купцем, запошљавање ће
се одвијати по фазама, а наш план је да
до 2023. године у краљевачкој фабрици
дођемо до цифре од близу 5.000 запослених“, поновио је раније најаве из ове
компаније генерални директор „Леонија“
Клеменс Сакс.
Потписивању уговора присуствовали
су и Вукман Ракочевић, заменик градо-

начелника Краљева, Данијела Ивковић,
комерцијални директор и Јелена Спасић,
директор људских ресурса у компанији
Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o.
„Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је позитивна високообразовна институција, пре свега захваљујући
стручном кадру“, истакао је заменик градоначелника Краљева Вукман Ракочевић.
Он је додао да раније није било оваквих
прилика за сарадњу и за помоћ студентима и захвалио се компанији „Леони“ што
је препознала Факултет за машинство и
грађевинарство као важну институцију
и што ће ова сарадња Краљево учинити
бољим местом за живот.
Декан Савковић оценио је да је сарадња
са „Леонијем“ веома значајна за Факултет
за машинство и грађевинарство.
„Њоме ћемо обезбедити да наши студенти стручну праксу могу да обављају
у овој компанији, да тамо раде завршне
дипломске и мастер радове, а најважније
је да ће потписивање овог уговора омогућити и одређени број стипендија за
најбоље студенте, а највероватније и запослење. Свакако ћемо ово презентовати свршеним средњошколцима који се
наредне године опредељују за студије“,
најавио је декан Савковић, нашаливши
се како ће, због тога што је ове године
најбољи студент одбио понуду да се у
овој високошколској установи запосли,
већ је изабрао посао у „Леонију“, тражити
да им из ове компаније појасне како су
их победили.
Извор: Портал Круг
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Добре праксе - пут којим треба ићи

НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РОМА И РОМКИЊА
Влада Србије је стопу незапослености смањила на историјски минимум, али
и даље не можемо бити задовољни процентом незапослених Рома, посебно
Ромкиња, који је изузетно висок - истакнуто је на округлом столу на коме
су представљени и примери добре праксе у запошљавању припадника ромске
националне мањине

В

елики изазов који стоји пред надлежнима је како повећати запошљавање припадника ромске националне
заједнице. „На том плану је урађено доста, али морамо да урадимо још много више“, изјавио је др Ненад
Иванишевић, заменик председнице Координационог тела за
праћење реализације Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња. Он је на округлом столу „Добре праксе у запошљавању Рома и Ромкиња“, одржаном у Дому омладине у
Београду непосредно пред новогодишње празнике, истакао
да ће надлежно министарство, у договору са Националном
службом за запошљавање (НСЗ), предложити мере за повећање стопе запошљавања Рома.
„Добри примери из досадашње праксе треба да нам покажу пут којим треба ићи, државна управа треба да у наредном периоду сагледа и понуди и неке нове могућности у запошљавању припадника ромске националне заједнице. Ако
неке земље у региону сваки пут и на сваком скупу кажу да
сви Роми који су завршили факултет код њих имају место у
државној управи, онда треба да се замислимо зашто ми то
нисмо у могућности да спроведемо. Верујем да постоји добра
воља и да ће једна од иницијатива Координационог тела и
потпредседнице Владе Зоране Михајловић бити да се омогући
да сваки државни орган има представника ромске националне
заједнице“, казао је Иванишевић и додао да је при томе веома важно да се Роми запослени у државним институцијама не
баве само ромским питањима.
„Роми који заврше факултет имају струку, знање и треба
им омогућити да се баве оним за шта су се школовали, а не
искључиво ромским питањима. Роми се нису школовали, односно нису завршавали медицину, архитектуру или електротехнику да би се бавили само питањима своје заједнице. О томе
у будућности треба више да размишљамо“, нагласио је др Иванишевић. Он је додао да у Координационом телу за праћење
реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња могу бити поносни што су део Владе која је стопу незапослености смањила на историјски минимум, али да је проценат
незапослених Рома, посебно Ромкиња, и даље изузетно висок.
Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је значај доношења Стратегије социјалног укључивања Рома до 2025. године и нагласила да се ради
на ажурирању Акционог плана који прати ову стратегију.
„Веома је значајно што се бројни закони који се доносе у
различитим областима осврћу и уважавају проблеме са којима
се сусрећу припадници националних мањина, па и ромске националне мањине у Републици Србији. Недавно је у сарадњи са
Европском комисијом одржан четврти семинар о социјалном
укључивању Рома и договорено 60 оперативних закључака, на
чијој реализацији ће у наредном периоду радити 19 државних
ресора и органа“, рекла је Сузана Пауновић и изнела податак
да је на евиденцији Националне службе за запошљавање на
крају октобра 2018. било 25.228 незапослених Рома (од тог
броја 12.216 жена). Према подацима Националне службе, преко 4.000 Рома је користило мере активне запошљавања, а посебно је значајно што је за 2.773 особе израђен индивидуални
план запошљавања, што значи да се препознају појединачни
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капацитети сваког човека и његове могућности запошљавања,
преквалификације, доквалификације.
„Важно је нагласити податак да је око 1.100 жена обухваћено израдом ових индивидуалних планова, што отвара далеко
већи простор и за њихово запошљавање“, рекла је Сузана Пауновић. У вези са темом округлог стола - добрим праксама у
запошљавању Рома и Ромкиња, она је истакла успех пројекта
„Европска подршка за инклузију Рома“, којим је подржано 17
предузећа, пре свега у куповини опреме, али која су и запослила припаднике ромске мањине.
Шефица привредног одељења Амбасаде Немачке у Београду Катрин Чигановски рекла је да је Немачка организација за
међународну сарадњу (ГИЗ) недавно покренула пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група“, са циљем да
подржи имплементацију националне Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња, а с тим у вези и развој позитивних ставова према Ромима, побољшање њихових животних
услова и могућности за запошљавање. Она је додала да је запошљавање уједно и најефикаснији инструмент за оснаживање
ромске мањине и истакла да је популација Рома у Србији релативно млада и самим тим представља снажан људски потенцијал за економски развој земље.
На округлом столу представљена су три примера добре
праксе у запошљавању Рома. Пава Новаков Чабриловски је у
Панчеву основала предузеће „Пава плус“. Овом приликом је
истакла да је успешним радом своје мале фирме, између осталог, разбијала и предрасуде које постоје о Ромима, са којима се
и сама суочила пре десет година када је оснивала предузеће.
„Пава плус“ се бави одржавањем хигијене у пословним, стамбеним и приватним објектима и има 11 запослених жена, од
којих шест Ромкиња.
Удружење за унапређивање становања и запошљавање
Рома „Махала 1“ из Ниша, основано пре четири године, пружа услуге чишћења, зидарских и молерских радова, као и изградње стамбених зграда. Запошљавају Роме и до сада су саНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

нирали 50 кућа, пружајући најугроженијим Ромима адекватан
кров над главом. Директор Ферхад Саити истиче да су већ три
године ангажовани и од једне америчке фирме, те да уз подршку државе ово и слична предузећа могу много да учине.
„Имамо одличну сарадњу са Националном службом за запошљавање и запослили смо 20 Рома“, казао је директор Саити.
Младеновачка НВО ОКО запошљава жене из друштвено
осетљивих категорија, са посебним фокусом на Ромкиње геронтодомаћице, које након организоване обуке пружају акредитоване социјалне услуге, кућну негу за старије и особе са
инвалидитетом.
„Нашу услугу ‚Помоћ у кући‘ добиле су до сада 64 кориснице са евиденције Градског центра за социјални рад, одељења у
Младеновцу, које су дуго биле на листи чекања за геронтодомаћице. Обуку за геронтодомаћице прошло је 30 Ромкиња, а 16
је радно ангажовано“, рекла је Ружица Јовановић, представница НВО ОКО.
У име Привредне коморе Србије (ПКС), Вукашин Војиновић
је рекао да Служба за циркуларну економију ПКС ради на стварању повољнијих услова за самозапошљавање Рома неформалних сакупљача секундарних сировина, који чине базу рециклажне пирамиде у Србији. „Више од 80 одсто амбалажног
отпада у Србији потиче из неформалног сектора и питање на
које треба да се што пре пружи одговор је како то превести
у легалне токове“, напоменуо је Војиновић, износећи и дилеме које имају индивидуални сакупљачи отпада када хоће да

оснују предузећа (плаћање пореза и доприноса, губитак права
на социјалну помоћ ако је тренутно имају, итд.).
Округли сто „Добре праксе у запошљавању Рома и Ромкиња“ одржан је у оквиру Фестивала ромске културе и активизма (ФРКА), у организацији Ромског културног центра.
Славица Даниловић

Финале „Супер Србије“

НАГРАЂЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИДЕЈЕ
Прва сезона пројекта „Супер Србија“ завршена је финалним проглашењем ХИТ производа и потписивањем уговора са шест
домаћих предузетника, чији ће производи остати на полицама „Рода“ маркета и у 2019. години. Производ који је понео ласкаву
титулу „ХИТ производ Супер Србије“ је „Злато у тегли“, мед са здравим додацима чиа семена, какао праха, малине, боровнице и
коприве, иза кога стоје Мирослав и Јелена Мутић из Нове Пазове.
Поред њих, једногодишњи уговор за останак на полицама „Роде“ и у 2019. години потписали су и предузетници који су осмислили производе: природни дезодоранс у стику - „Фрешка гора“, фатални парадајз С.О.С, фатални чили и сушени димљени парадајз
у маслином уљу - „Фатални зачини“, едукативне играчке „АрхиПлеј“, као и крафт пивара „РазБирБрига“ и социјално предузеће
„Раданска ружа,“ које производи благи и љути ајвар и пеглану паприку.
Осим што су креирали иновативне и квалитетне производе који су остварили завидне резултате продаје, ови предузетници
су се истовремено показали као најуспешнији и у испуњавању осталих критеријума „Супер Србије“, који се тичу општег односа
према пројекту, поштовања рокова испоруке, спремности да унапреде и промовишу свој производ.
„Сви учесници су још једном показали да имамо велики предузетнички потенцијал и креативну снагу која може бити мотор
развоја Србије и коју треба даље оснаживати“,
изјавила је Марија Бахри, директорка пословног развоја „Дајрект Медије“, која стоји иза
овог пројекта. Подршка коју су предузетници
добили током трајања „Супер Србије“ је била вишеструка. Радили су са стручњацима из „Роде“
на контроли квалитета својих производа, прибављању неопходних лабораторијских анализа,
усклађивању декларација, а затим и са тимом из
„Дајрект Медије“ на визуелном идентитету производа, медијској промоцији и комуникацијским
кампањама на друштвеним мрежама.
„Предузетници, на којима је био највећи део
посла, показали су велику посвећеност и спремност да раде на себи и надограде свој производ,
да чују и прихвате конструктивну критику, што
је велики квалитет. Овај потпуно нови вид подстицаја предузетништву даје резултате и драго
нам је да је баш ‚Рода маркет‘ покретач позитивних промена у том правцу“, изјавио је Матија
Протић, директор подручја маркетинга у компанији „Меркатор С“.
Приликом проглашења победника речено је
да ће пројекат „Супер Србија“ наставити да живи
и у будућим сезонама, са надом да ће охрабрити све који размишљају да уђу у предузетничке
воде и живе свој сан.
Славица Даниловић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Љубав према народној традицији

НЕГУЈМО СТАРЕ ЗАНАТЕ
Народна ношња и фолклор представљају важан део културног наслеђа и националног идентитета, али и дух једног
народа. Веома је важно да се ова идеја
адекватно преноси на следеће генерације. Игор Сузић, апсолвент економије,
из љубави је почео да се бави фолклором,
а касније и једним старим занатом. Из
хобија је сам научио да користи разбој, а
данас прави појасеве за народне ношње.
Љубав према народној традицији
настала је још у детињству. Прво му је
пажњу привукла игра, затим музика, а
већ дужи низ година у центру интересовања му је сама народна ношња.
„Када сам почео мало озбиљније да
приступам нашој народној традицији и
њеним елементима, посебну пажњу ми
је привукла народна ношња, односно начин њене израде. Као што је познато, при
изради се комбинује неколико техника:
шивење, вез, хеклање, плетење и наравно ткање, које је на мене оставило најјачи
утисак, па сам одлучио да се посветим
тој техници“, прича Игор.
Поред тога што се бави фолклором,
ткањем, Игор је и колекционар народних
ношњи, односно прикупља аутентичне
комаде народне ношње.
„У својој збирци поседујем веома старе и ретке примерке народних ношњи из
различитих делова Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније. Неки
примерци потичу с краја XIX века, док је
остатак углавном из периода између два
светска рата“, каже Игор, истичући да у
народној ношњи и играма лежи и дух
једног народа, а сам фолклор важан је за
очување националног индентитета.

„Богатство наше земље, у погледу
народне традиције, огромно је и непроцењиво. Ношње Срба и националних
мањина које живе у Србији представљају вредну културну заоставштину
коју треба посебно неговати, чувати и
промовисати. Велики број људи ми често поставља питање која ношња ми је
најлепша. Одговор је тешко дати из више
разлога. Свака ношња је лепа на свој начин и истицање једне народне ношње у
односу на другу не би било имало превише смисла. Фолклор је битан елемент
који један народ разликује од другог, али
у исто време и елемент који повезује бројне народе и омогућава свима нама да се

културно обогаћујемо, упознајући сопствену културу и културе других народа.
Очување нашег идентитета кроз народну
традицију од изузетне је важности за будућност нашег народа“, објашњава Игор,
који се ткањем бави искључиво из хобија.
„Ткање је занат који има перспективу. Тржиште за пласирање истканих
комада народне ношње постоји и у великом је развоју. Све је више оних којима су
потребни различити комади ношње, што
самим тим захтева и више људи који ће
се бавити ткањем. Са друге стране, то је
занат која нас психички растерећује и
пружа велике могућности за исказивање
креативности“, објашњава Игор.

Како настаје један појас
„Процес ткања започиње скицом или
шемом, а након што се одради математички прорачун броја нити и избор боја,
приступа се сновању, односно припреми
нити за намотавање на задње вратило разбоја које ће бити основа за ткање.
Када се са сноваљке скине припремљена
основа, онда се она намотава на задње
вратило, при чему се води рачуна да све
нити буду равномерно затегнуте. Нити са
задњег вратила се провлаче кроз ничанице, а затим кроз брдо да би се повезале
на предње вратило. Када се то одради,
може се започети са процесом ткања,
при чему се користе педале и то по редоследу из ткачке шеме. Комбинацијом
боја, увођења нити, густине брда, а онда
и гажењем педала, могуће је добити
различите шаре, односно мустре“, прича
наш саговорник и додаје да је за једну
прегачу или појас потребно између 4 и 6
сати самог ткања, али на то треба додати
и време неопходно за припрему.
Извор: агромедиа.рс
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Борба против сиве економије

Н

РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО

ајвећи успех пројекта „Реци НЕ
раду на црно“ јесте што је након
инспекцијских надзора у прошлој години затечено 17 одсто
мање радника који су радили на црно
него претходне године, без обзира што
је било скоро 20.000 више инспекцијских
надзора. То показује да је остварен циљ развијање свести грађана о користи коју
имају од спречавања рада на црно.
Поводом завршетка пројекта „Јачање
капацитета Инспектората за рад и подизање свести грађана у циљу сузбијања
рада на црно“, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић истакао је да је у 2018.
години извршено више од 70.000 инспекцијских надзора, што је за 38 одсто више
него у 2017. години.

УМРЕЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈА У ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
Који су начини на које држава и надлежне институције могу да се боре са сивом економијом, била је главна тема панела „Сива економија - дупли трошак за потрошаче“. На
скупу је истакнуто да је план покретање јединственог информационог система којим
ће бити повезано више од 40 инспекција у циљу боље контроле сиве економије.
„Србија је у протеклих пет година остварила напредак у борби против сиве економије
и смањила њен ниво са 21,5 на 15 одсто бруто домаћег производа“, рекао је министар
трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић. Он је упозорио да се црно тржиште данас преселило на интернет, на коме је претходне године трговало 1,8 милиона људи у Србији и најавио Закон о поштанским услугама, који ће се наћи у парламенту, а који предвиђа да онај ко шаље робу мора да се идентификује, док оператер има
право да отвори пакет уколико нешто посумња.
Помоћница директора Пореске управе Нада Новосел рекла је да је током прошле године поднето 1.339 кривичних пријава надлежним тужилаштвима, а откривено је десет
милијарди динара утајеног пореза.
„Највише проблема било је у области трговине. Сива економија била је присутна у
промету акцизних добара, као што су дуван, алкохол, нафта и кафа, у увозу робе из Кине
и Турске, али и у великој мери у пољопривреди, посебно када је реч о исплаћивању на
црно и нерегистровању приноса“, истакла је Нада Новосел.
Извор: агенције

Бесплатна публикација о запошљавању

„Влада Србије и наше министарство
наставиће са борбом против сиве економије, у којој нико неће бити повлашћен.
Послодавци морају да знају да ће, уколико
се испостави да су имали ангажоване раднике на црно, бити кажњени у складу са
законом. Верујемо да ће у овој години ниво
рада на црно бити много мањи, а радићемо
и на побољшању техничке опремљености
свих инспектора, као и њиховог материјалног положаја“, рекао је Ђорђевић.
Како каже, на сајту Министарства
за рад ће се наставити пракса недељног
објављивања спискова нерегистрованих
субјеката и послодаваца код којих су
приликом инспекцијског надзора затечена лица на раду на црно, очекују се и
нове измене и допуне Закона о јавним
набавкама, а у 2020. години у плану су и
измене и допуне Закона о раду.
В.д. директора Инспектората за рад
Стеван Ђуровић рекао је да је у периоду
од отварања бесплатне телефонске линије 0800/300-307, 10. марта 2018. године, до 9. јануара ове године инспекцији
рада упућено 8.438 телефонских позива
и 238 мејлова путем електронске поште,
као и да је на основу пристиглих пријава инспекција рада на целој територији
Републике Србије извршила 9.268 појачаних надзора.
„Затечено је 4.751 лице у раду на црно,
а одмах након надзора њих 4.322 засновало је радни однос на неодређено време. Утврђено је и 270 нерегистрованих субјеката,
од којих се 170 одмах уписало у регистар
Агенције за привредне регистре“, истакао
је Ђуровић.
Како каже, циљ овог пројекта није
само кажњавање послодаваца, већ подизање свести грађана о користима од
спречавања рада на црно. У складу са
тим одржано је 10 радионица у оквиру
пројекта „Реци НЕ раду на црно“ широм
Извор: минрзс.гов.рс
Србије.
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Портал ПКС „ЦЕ знак“ оцењен као користан алат за читав регион

С

СТАНДАРДИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

ве информације о стандардима за производе, процесе
и системе пословања на нашем и страном тржишту
привредници од почетка године могу да добију у регионалним центрима Привредне коморе Србије - Новом
Саду, Суботици, Зајечару, Ваљеву, Нишу и Крагујевцу. Такође,
на једном месту, на сајту Привредне коморе, могу се добити
информације о листама стандарда за одређени производ, институцијама којима привредници могу да се обрате, као и подаци о лабораторијама које могу да контактирају.
У инфо центрима, који су формирани у регионалним привредним коморама у сарадњи са Институтом за стандардизацију и Министарством привреде, уз подршку ГИЗ-а, радиће
обучени људи који ће заинтересованим привредницима пружати консултантске услуге о стандардима. Пракса је показала
да за предузетнике и представнике микро, малих и средњих
предузећа, приликом извоза или договарања новог посла, питања „да ли сте применили одређени стандард“, или „да ли сте
означили производе знаком усаглашености“, представљају истинску баријеру - истичу у Привредној комори Србије.

ЦЕ је скраћеница од Conformité Européenne и за разлику од
стандарда квалитета ЦЕ знак је обавезан и односи се на безбедност употребе производа.
Земље чланице Европске уније су својим законским прописима
и другим мерама обезбедиле да се на тржиште пласирају и у
употреби нађу само производи који не угрожавају безбедност,
живот и здравље људи или других јавних интереса. Производи
без ЦЕ знака не могу се наћи на тржишту ЕУ. Извор: рас.гов.рс

ЦЕ ЗНАК ЗА БРЗУ ПРОВЕРУ
На порталу Привредне коморе Србије доступна је и онлајн
апликација за ЦЕ знак и Српски знак усаглашености. На тај
начин привредници могу да брзом и једноставном провером
процене да ли одређени производ подлеже ЦЕ означавању или
означавању Српским знаком усаглашености. Поред уштеде времена и новца, корисници ће брже претраживати све неопходне
информације о прописима и надлежним институцијама.

62

| Број 812 | 16.01.2019.

ЦЕ знак постављен на производу означава да тај производ
задовољава важне захтеве када је реч о безбедности, здрављу
и заштити животне средине. Међународни пројекат Quality
Infrastructure in the Western Balkans 2016-2018 препознао је
портал Привредне коморе Србије „ЦЕ знак“ као значајну помоћ
у пословању малих и средњих предузећа и као пример добре
праксе за регион Западног Балкана, а на сајту пројекта постављен је и линк ка порталу ПКС „ЦЕ знак“.
Ту се у оквиру „Базе знања“ могу наћи текстови и документа сваке од 24 директиве новог приступа, одговарајућих
српских правилника, спискови пратећих стандарда, као и контакти надлежних институција, водичи и све друге важне информације. Посебно је значајно што база садржи и све податке
о условима који су потребни и поступцима за долазак до ЦЕ
знака и Српског знака усаглашености, како би привредници
могли да пласирају производ на домаће тржиште или да га извезу на страно тржиште.
„База знања и онлајн апликација о ЦЕ знаку бесплатан су и
користан алат за произвођаче и оне који извозе на тржиште ЕУ,
а служи као информатор о техничким прописима за све у региону“, рекао је Душан Стокић, руководилац Службе за животну
средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност
ПКС.
Корисник у врло кратком року, за неколико минута, може
да провери и добије процену који се технички прописи и стандарди односе на одређени производ. У ПКС истичу да се постиже уштеда времена и новца, јер портал обједињује све потребне информације за припрему документације и прибављање
Јелена Бајевић, извор: ПКС
исправа о усаглашености.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

