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средњих предузећа, која се сматрају кључним фактором за одрживи раст српске економије. Позитивни резултати у том правцу
све су видљивији. Истраживања ревизорско-консултантске компаније „Ернест и Јанг“, као и њихов избор „Предузетника године“,
који по седми пут организују у Србији, показују да се пословни
амбијент побољшао и да је све више успешних компанија из сектора малих и средњих предузећа, и то из разних делатности, од
традиционалних до високотехнолошких. Међутим, и даље има
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А они који су тренутно незапослени и прижељкују да једног
дана испричају своју успешну предузетничку причу, пријављују
се за обуке „Пут до успешног предузетника“ које спроводи НСЗ.
Доносимо извештаје са доделе уверења о завршеној обуци у Земуну и Раковици.
Обуке које полазнике припремају за тржиште рада завршене су у филијалама Ниш, Пријепоље, Панчево, Прокупље и
Ужице. Опширније о томе, али и о безбедности на интернету на
страницама овог броја.
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Филијала Сомбор Националне службе за запошљавање

САРАДЊОМ ДО ВЕЋЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

Ф

илијала Сомбор покрива град
Сомбор и општине Апатин, Кула
и Оџаци. Пружање услуга незапосленим лицима и послодавцима је основа активности које спроводе запослени у филијали, али свакако
треба истаћи да је приоритетна улога
дата и сарадњи са институцијама и социјалним партнерима, преузимањем
улоге активног и сигурног партнера.
„Тренд смањења незапослености
се бележи и у нашем округу, тако да је
у односу на прошлу годину на евиденцији мање за 1.831 незапослени, односно 11,72 одсто. Стопа смањења нарочито
је изражена у Кули и износи 14,17 одсто. Томе је допринело запошљавање у
новоотвореним погонима италијанске
компаније Фиорано и холандске компаније Севеплант“, каже Радомирка Жижа,
начелница Одељења за посредовање
у запошљавању и планирању каријере
Филијале Сомбор НСЗ. Она истиче да је
сарадња са овим компанијама остварена пружањем услуга посредовања и
учешћем на сајмовима запошљавања.
„Осетно смањење броја тражилаца
запослења је евидентирано и у осталим
општинама Западнобачког округа - у
Сомбору 13,38%, у Оџацима 8,84% и у
Апатину 6,63%. Почетак ове године наговештава и даље смањење незапослености, с обзиром да смо тренутно у
преговорима са послодавцима који планирају да у овој години покрену производњу у нашем округу“, каже Радомирка.

Сарадња са локалним
самоуправама
Све локалне самоуправе су препознале проблем незапослености, па кроз
креирање и реализацију локалних акционих планова запошљавања дају допринос
смањењу стопе незапослености на овом
подручју. Запослени Филијале Сомбор

па на основу досадашњег искуства очекујемо добре резултате“, истиче Радомирка Жижа.

Програми и мере

укључени су у савете за запошљавање и
савете за социјалну политику.
„Сваке године општине издвајају значајна средства за реализацију програма
и мера активне политике запошљавања.
Почетком ове године представници Националне службе одржали су састанке
са представницима локалних власти,
како би се дефинисали, анализирали и
припремили нацрти за локалне акционе планове запошљавања за ову годину“,
објашњава наша саговорница.

Сајмови запошљавања
Током прошле године успешно су реализована два сајма запошљавања, на
којима је учествовало 75 послодаваца
који су понудили око 600 радних места.
„Велики део послодаваца, задовољних учешћем на прошлогодишњем сајму
запошљавања, изразио је жељу да учествује и ове године. Филијала Сомбор и за
2019. планира два сајма запошљавања,

У складу са потребама локалног тржишта рада, као и утврђеним потребама незапослених, у току прошле године
у обуке за тржиште рада укључена су
52 незапослена. Реализована је обука за
физичко-техничко обезбеђење са лиценцом и обука за кројење и шивење, као и
основне информатичке обуке по ЕЦДЛ
стандарду за особе са инвалидитетом.
Филијала Сомбор сарађује са основношколским, средњошколским и високообразовним институцијама по питању
професионалног информисања и размене информација или заједничким наступањем на јавним догађајима и конференцијама, пре свега на тему професионалне
оријентације и планирања каријере. У
току прошле године у Програм функционалног основног образовања одраслих је
укључено 45 незапослених лица која немају завршену основну школу.

Запошљавање особа
са инвалидитетом
„У свакодневном смо контакту са
незапосленим особама са инвалидитетом које су пријављене на евиденцију, а
сарађујемо и са удружењима ОСИ кроз
пројектне активности, едукације, трибине и учешћа на округлим столовима или
у радним телима за писање и доношење
докумената као што су акциони или
стратешки планови. Послодавци су заинтересовани за програме запошљавања
особа са инвалидитетом“, објаснила је
Радомирка и посебно истакла да је кроз
субвенције зараде особа са инвалидитетом без радног искуства ангажовано 17
незапослених.
„Филијала је била у ситуацији да у
два наврата тражи проширење квоте за
субвенције зараде особа са инвалидитетом. На јавним радовима ангажовано
је 65 ОСИ, а њих пет је запослено уз коришћење субвенције за самозапошљавање отварањем сопствених делатности“,
каже она.

Планови
„Радићемо на промоцији мера активне политике запошљавања на републичком, покрајинском и локалном нивоу, како бисмо што више корисника и
послодаваца информисали и укључили
у све мере и програме предвиђене Националним акционим планом запошљавања“, закључила је начелница Одељења
за посредовање у запошљавању и планирању каријере Филијале Сомбор.
Гордана Предојевић
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ТЕМА БРОЈА Поводом традиционалног 7. избора „Предузетника године“ у Србији

ПОДРШКА МАЛИМ И СРЕДЊИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Бројни примери из праксе, истраживања, као и кандидатуре за актуелни избор
„Предузетника године“, показују да се пословни амбијент у Србији побољшао и
да је све више успешних компанија из сектора малих и средњих предузећа, и
то из разних делатности

Р

азвој малих и средњих предузећа
(МСП) кључан је за одрживи раст
српске економије. Ова констатација се често могла чути не само
последњих месеци, већ и уназад десет
и више година, а позитивни резултати
у том правцу све су видљивији. Истраживања ревизорско-консултантске компаније „Ernst & Young“ (EY), као и њихов
избор Предузетника године, који по седми пут организују у Србији, показују да
се пословни амбијент побољшао и да је
све више успешних компанија из сектора малих и средњих предузећа, и то из
разних делатности, од традиционалних
до високотехнолошких.
„Пошто нам наш избор Предузетника године пружа прилику да упознамо и
испратимо најуспешније приче у нашој
земљи, онда можемо и да констатујемо
тај напредак у српској економији. Стални раст броја кандидата за ово признање
из године у годину показује да у Србији
постоји велики потенцијал за развој предузетништва и да се то потврђује и у
пракси“, каже Иван Ракић, руководећи
партнер компаније ЕY за Србију, Црну
Гору и Босну и Херцеговину. Напред
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изнете констатације он поткрепљује и
конкретним подацима да се за награду
ЕY Предузетник године такмиче 33 кандидата која су у 2017. години остварила
пословне приходе од 23 милијарде динара и запослила преко 2.000 људи. Такође,
додаје да близу 200 предузетника који
су се за наведено признање такмичили
у претходних седам година запошљава
18.000 људи, а у прошлој години су, према проценама, остварили пословни приход већи од 150 милијарди динара.
Важност избора Предузетника године има и своју другу, вероватно и важнију
страну, која се огледа у томе да органи-

затор сваке године окупи представнике
свих органа и институција - од Владе
Србије и њених министарстава, преко
Привредне коморе Србије и пословних
банака, као и саме предузетнике, како
би указали на оно шта се предузима у
подршци малим и средњим предузећима, шта би још требало учинити и на тај
начин побољшати њихово пословање и
позицију на тржишту.
„Мала и средња предузећа и предузетници представљају најосетљивији
сектор српске привреде. С друге стране,
она су и њен најфлексибилнији и најиновативнији део“, каже саветник председ-

СПОСОБНОСТ И КРЕАТИВНОСТ ПРЕДУЗЕТНИКА
Уз развој малих и средњих предузећа у Србији често се истичу и способност, умеће и
креативност људи који се овде баве приватним бизнисом.
„За инвестицију вредну пет милиона евра, у Србији је потребно обезбедити шест милиона. За исто улагање у Чешкој слична фирма добија донацију Европске уније од четири милиона евра. Значи, без обзира што тог чешког предузетника кошта мање, или
прецизније - шест пута мање, наш предузетник успе да са конкурентношћу, квалитетом
производа, квалитетом презентације - победи“, истиче Иван Ракић, из ревизорске фирме
„Ернест и Јанг“.
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ника Привредне коморе Србије Михаило
Весовић, додајући да се у Комори залажу
за подстицај предузетницима у виду пореских кредита, а прошле године је основан и Центар за дигитализацију МСП, као
инструмент подршке овим компанијама
у примени најновијих технолошких решења и преласку у дигитално пословање.
Што се тиче кредита, Весовић наводи
да су бројни предузетници незадовољни што се не остварују њихови захтеви
да се врати право на коришћење пореског кредита по основу набавки основних
средстава, које је 2013. године укинуто
Законом о изменама и допунама Закона
о порезу на добит правних лица. Од тада
Дарко Будеч

Бесплатна публикација о запошљавању

ове измене утичу на предузетнике који
желе да инвестирају у основна средства,
јер немају право на умањење пореске
обавезе (од 15 одсто) по том основу, а
тиме имају и суженији простор за развој.
С тим у вези, Дарко Будеч, власник компаније „Buck“ и први добитник признања
Предузетник године у Србији (за 2012.
годину), има позитиван став и сматра да
су се стекли сви елементи да ова година буде та у којој ће се вратити пореске
олакшице по Закону о порезу на добит.
„Чињеница је да се држава труди да
помогне привреди, да проглашава Годину предузетништва, да промовише
инвестиције, па би логично било и да

једном таквом одлуком допринесе да
домаћи предузетници не плаћају тих 15
одсто пореза на инвестиције. То је још
логичније ако знамо да имамо суфицит
у буџету и да тих 50, или нека је и 100
милиона евра, колика би била штета по
државу, не би представљали проблем, а
предузетницима би то много значило.
С ким год сам разговарао из државног
апарата сви се слажу по овом питању, и
мада има и других приоритета, надам се
да би то могло да се спроведе током ове
године“, каже Будеч.
Јавни позиви, односно конкурси, пре
свега за бесповратна средства, уз пореске олакшице и повољна кредитирања
представљају један од главних начина
на који држава може да помогне малим
и средњим предузећима. Министарство
привреде је 28. јануара расписало три
јавна позива, на основу којих ће малим
и средњим предузећима и предузетницима ставити на располагање чак 1,7
милијарди динара бесповратног новца.
Средства се додељују кроз три програма
подршке, па је за развојне пројекте ове
године намењено укупно 500 милиона
динара бесповратно, а за незапослене,
почетнике у пословању и привреднике
који су у почетној фази развоја, 200 милиона, такође бесповратно.
За набавку нове опреме, као део програма подршке малим и средњим предузећима и предузетницима, обезбеђено
је милијарду динара бесповратних средстава. Код овог програма важну улогу
имају банке и лизинг куће, као партнери
у суфинансирању и тек по њиховом избору Министарство привреде ће расписати
и јавни позив за мала и микро предузећа, предузетнике и задруге, за доделу
бесповратне помоћи. Програм је конципиран тако да грант може чинити 25 одсто вредности опреме, 70 одсто трошкова
финансирају партнери кредитом или лизингом, док преосталих пет одсто чини
учешће самог предузећа.
„Подршка развоју малих и средњих
предузећа, као и промоција добрих примера из праксе, један је од задатака за све
нас који активно радимо на унапређењу
конкурентских предности домаће привреде“, истиче Иван Смиљковић, члан
Извршног одбора ПроКредит банке, која
подржава избор Предузетника године.
Он каже да ће ПроКредит банка у 2019.
години наставити да подржава малу и
средњу привреду у Србији и настојати
да кроз велики број повољних програма
омогући реализацију пословних планова
који директно доприносе отварању нових
радних места и јачању домаће привреде.
Стабилан курс евра, односно динара,
такође доприноси развоју малих и средњих
предузећа, па банкари процењују, а предузетници се надају, да ни евентуална економска криза неће драстично померати
камате на кредите за инвестирање. То ће
овим предузећима омогућити да остану
конкурентна, да даље развијају свој бизнис
и да, у крајњем смислу, јачају српску екоСлавица Даниловић
номију.
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Одржана дводневна обука за незапослене у Земуну

СЕРТИФИКАТИ ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Н

акон успешно завршене дводневне обуке „Пут до успешног предузетника“, Служба Земун београдске филијале Националне службе за запошљавање и Градска
општина Земун у просторијама ове општине организовале су уручење сертификата о завршеној обуци за покретање
сопственог бизниса. Сертификате је добило 70 незапослених
који су похађали обуку. У име Националне службе за запошљавање догађају су присуствовали заменик директора Филијале
за град Београд НСЗ Синиша Кнежевић, Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме запошљавања и Драгана
Повреновић, руководилац Службе Земун НСЗ. Полазницима је
на успешно завршеној обуци честитао Зоран Борјан, члан Већа
ГО Земун.
Заменик директора београдске филијале НСЗ Синиша Кнежевић истакао је одличну сарадњу са Градском општином Земун,
која се огледа у реализацији обука, радионица, јавних радова, сајмова запошљавања и пројекта „Запослимо Земун”, у оквиру кога
се непосредно нуде послови на пунктовима на отвореном, у свим
земунским насељима.
Кнежевић је добитницима сертификата пожелео да остваре
своје бизнис идеје и отворе сопствене фирме, како никад више не
би били на евиденцији незапослених, односно да врло брзо они
постану газде које ће сутра примити некога кроз програме новог
запошљавања. Зоран Борјан, члан Већа ГО Земун, такође је полазницима пожелео пуно среће у реализацији сопствених идеја и додао да би му било јако драго да што више људи у Србији има свој
посао и свој капитал. Борјан је истакао важност оваквих обука, али
и свих активности које Савет за запошљавање ГО Земун у сарадњи
са НЗС спроводи у континуитету, а резултат је осам одсто мања
стопа незапослености у Земуну у 2018. години.
Обука „Пут до успешног предузетника“ је намењена незапосленим особама које желе да започну самостални посао и пружа

МАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ НЕГО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
На евиденцији незапослених на територији општине Земун на
крају јануара 2019. године било је 7.290 лица, чиме је у односу
на исти месец прошле године број незапослених на овој општини
смањен за 11,7 одсто. У јануару ове године код послодаваца у
Земуну се запослило укупно 425 лица, док су се са евиденције
незапослених Службе Земун запослила 333 лица, без обзира на
место рада и седиште послодавца.

им могућност да провере оправданост своје пословне идеје, те да
сагледају предности и ризике предузетништва и информишу се о
поступку регистрације фирме и актуелним законским прописима. Завршена обука и урађен бизнис план су услови које морају испуњавати незапослена лица која желе да конкуришу за бесповратна средства за самозапошљавање код НСЗ.
Предавачи на дводневној обуци за незапослене Земунце који
желе да покрену сопствени посао били су сарадници из Одељења
за програме запошљавања и предузетништво београдске филијале НСЗ. Радионицу о предузетништву одржала је Тања Миленковић, док је Весна Павловић говорила о јавним позивима за финансијску помоћ, односно државним субвенцијама за покретање
сопственог бизниса и самозапошљавање. Другог дана обуке Павле
Кнежевић је кроз обуку и радионицу са учесницима обрадио израду бизнис плана.
Међу полазницима обуке су били и брачни пар Иван Субин
и Бранка Вукадиновић Субин, који намеравају да се баве производњом колача. Ако добију бесповратна средства на конкурсу НСЗ
искористиће их за отварање посластичарнице. Ненад Живковић
планира да закупи простор и отвори адвокатску канцеларију.
Снежана Мијић хоће да крене са производњом сира качкаваља.
И већина осталих добитника сертификата већ има идеје о послу
којим желе да се баве у будућности.
Прошле године је обуку „Пут до успешног предузетника“ у
општини Земун похађало 89 незапослених, а њих 36 је уз помоћ субвенције Националне службе за запошљавање покренуло сопствени
посао. Како је интересовање за ову обуку у Земуну велико, заказан је
још један термин, крајем марта.
Славица Даниловић
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Oбуке у Нишу

СЕРТИФИКАТИМА ДО ЛАКШЕГ ЗАПОСЛЕЊА
Обуке и подизање нивоа конкурентности на тржишту рада важни су за све
тражиоце запослења. Националним акционим планом запошљавања особе са
инвалидитетом су сврстане у категорију теже запошљивих лица и имаће пуну
подршку у процесу интеграције на тржишту рада, путем програма и мера активне
политике запошљавања и у 2019. години

Ф

ебруар у Нишу протиче у знаку обука и додела сертификата.
Најпре су у петак, 8. фебруара,
у просторијама Филијале Ниш
Националне службе за запошљавање додељени сертификати полазницима који су
успешно завршили основну информатичку обуку, а која је била намењена особама са инвалидитетом. Током 92 наставна
часа, у периоду од 3. децембра прошле
године до 30. јануара 2019. године, у реализацији Образовне установе „Свети Сава“
из Чачка, обуку је похађало 12 полазника.
Сертификате о завршеној едукацији су
им уручили директор Филијале Ниш НСЗ
Бобан Матић, заменица директора Наташа
Станковић и начелница Одељења за образовање и обуке Тамара Милошевић.
„Национална служба за запошљавање, како на нивоу републике тако и на
нивоу Филијале Ниш, доста ради и улаже значајна финансијскa средства да би
поправила положај особа са инвалидитетом. Циљ ових обука јесте да повећамо ниво компетенција, знања и вештина
незапослених лица са инвалидитетом,
како би њихова конкурентност на тржишту радне снаге порасла, са главним
и коначним циљем да брже и лакше дођу
до запослења“, истакао је овом приликом
директор нишке филијале Националне
службе за запошљавање Бобан Матић.
Ове обуке за тржиште рада намењене
особама са инвалидитетом, поред недавно завршене обуке за енглески језик за 7
особа, управо завршене основне информатичке обуке коју је завршило 12 полаз-

Бесплатна публикација о запошљавању

ника, као и обуке за електровинклере за 6
особа која је у току, представљају завршетак реализације програма из 2018. године.
Националним акционим планом запошљавања особе са инвалидитетом су
сврстане у категорију теже запошљивих
лица и имаће пуну подршку у процесу
интеграције на тржишту рада, путем
програма и мера активне политике запошљавања и у 2019. години.
О квалитету завршене обуке није штедео речи хвале Александар Ракић, један
од полазника који је добио овај вредан
сертификат.
„Обука је била лепо организована и
савладао сам доста ствари које раније

нисам знао, као што су Power Point i Excel.
Надам се да ћу већ ове године добити посао. Почео сам активније да пратим конкурсе и већ примењујем знање које сам
стекао на обуци“, каже Ракић.
Обуке и подизање нивоа конкурентности на тржишту рада важни су за све
тражиоце запослења. У том духу, недавно је на Народном универзитету у Нишу
одржана додела сертификата за 5 полазница обуке за педикира-маникира. Двомесечну обуку реализовао је Народни
универзитет у Нишу, а главни извођач
била Мокрогорска школа менаџмента.
Обука за ову, на тржишту веома тражену вештину, трајала је 350 часова, које
су полазнице похађале 5 дана у недељи,
од 1. новембра прошле године до 23. јануара 2019.
Сертификате о завршеној обуци уручили су директор нишке филијале НСЗ
Бобан Матић и директорка Народног универзитета у Нишу Марија Ранђеловић, који
су полазницама пожелели пуно успеха, да
се брзо запосле и што пре искористе своје
новостечено знање.
Током обуке једна од полазница се и
запослила, што је уједно и прави показатељ значаја и ефикасности обука намењених тржишту рада.
„Ово је прави пример добре праксе
и синергије чинилаца на истом задатку, а то је унапређење компетенција и
смањење незапослености“, истакла је
Владан Крстић
Марија Ранђеловић.
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УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ У ПАНЧЕВУ

У

Филијали Панчево НСЗ организована је додела сертификата за полазнике обука за тржише рада. Успешно
су завршене три обуке - за кројаче и шиваче, геронтодомаћице и књиговође, у које је укључено 15 лица са
евиденције незапослених. Извођач обука је била Мокрогорска
школа менаџмента са ангажованим подизвођачима и привредницима из Панчева.
Обука за геронтодомаћице и неговатеље реализована је
у Геронтолошком центру у Панчеву, а похађало је пет полазница. Теоријско-практична настава у укупном трајању
од 160 часова почела је средином новембра и завршена је
крајем децембра прошле године. Oва обука је обухватила
неколико области: основни принципи социјалне заштите и
неговатељства, основна знања из геронтологије, треће доба,
комуникација и примена етичких принципа, опис и општи
принципи рада, безбедност и заштита на раду, исхрана одраслих и старијих лица, хигијена и лична хигијена, прва помоћ, социјални аспект рада геронтодомаћице и управљање
информацијама.
Једна од полазница обуке, Вера Воденичар, каже да је
већ радила као геронтодомаћица: „Свиђа ми се тај посао,
нашла сам себе у томе. Наравно, да бих се запослила треба
да имам и доказ да сам прошла обуку и сада се надам да ћу
успети да нађем посао у неком од домова за старе“.
Обука за књиговође је такође обухватила пет лица, а реализована је у Центру за обуку и стручно усавршавање д.о.о. Ваљево - огранак у Панчеву. Настава је подразумевала 247 часова
теорије и праксе, стартовала је средином новембра, а завршена
је почетком јануара ове године. Књиговође су стекле знања из
увода у књиговодство и рачуноводство, закона и подзаконских
аката из области финансија, научиле све о књиговодственој документацији и основним појмовима књиговодства, савладале
су просто и двојно књиговодство, припрему и израду завршног рачуна, анализу новчаних токова, финансијски менаџмент,
примену информационе технологије и е-књиговодство. Мирјана
Кодранов, један од предавача, казала је да је било задовољство
сарађивати са полазницама обуке.
Кројачи и шивачи су се обучавали у кројачкој радњи „Фуцини“ из Панчева и све полазнице су успешно савладале програм од 240 часова. Ова обука је стартовала крајем октобра и
завршила се крајем децембра, а полазнице су научиле како
да организују радно место, да спроведу мере заштите на

раду, све о материјалима за обраду, машинама и средствима
за рад, као и кројење и шивење одеће.
Исидора Цицуљ успешно је прошла обуку за шиваче, те је
прве моделе урадила за свог пса. Сада размишља о томе да
покрене сопствени бизнис и да шије одећу за кућне љубимце:
„Све сам осмислила, имала сам код куће материјале које сам
искористила за свог љубимца. Нисам умела да шијем, знала
сам само да уденем конац у иглу, међутим, после курса знам
скоро све“, каже Исидора.
Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач уручио је
сертификате полазницима. „Настојимо на све начине да помогнемо незапосленима да стекну нове квалификације, осмисле индивидуални план запошљавања кроз разговор са
саветником, како би брже дошли до посла. У складу са подацима о суфицитарним и дефицитарним занимањима радимо
на томе да преквалификујемо људе, како би стекли тражене
вештине и тако могли да живе од свог рада“, каже Лукач.
У панчевачкој филијали у току је и основна информатичка обука - ECDL за особе са инвалидитетом, коју похађа
8 лица, а ових дана је завршена и обука за административно-техничке секретаре.
Ивана Мучибабић

СЕРТИФИКАТИ ЗА ОСНОВНУ ИНФОРМАТИЧКУ ОБУКУ
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У Филијали Пријепоље додељени су сертификати полазницима
основне информатичке обуке за особе са инвалидитетом. Обука која
је реализована за 7 незапослених, почела је 10. децембра прошле године, а успешно је завршена 29. јануара, динамиком од 5 дана недељно по 3 наставна часа. Извођач обуке била је Агенција „Свети
Сава“ из Чачка.
Уручујући сертификате, директорка Филијале Пријепоље НСЗ
Ана Пејовић честитала је полазницима на успешно завршеној обуци
и истакла значај стечених знања као полазне основе за даље усавршавање, а све у циљу повећања могућности запошљавања особа са
инвалидитетом.
Полазници су се захвалили Филијали Пријепоље НСЗ на успешној и квалитетно организованој обуци и изразили наду да ће им стечена знања омогућити брже запошљавање. Филијала Пријепоље ће
и убудуће пратити и анализирати потребе тржишта рада за одређеним знањима, вештинама и компетенцијама и на основу тих анализа
предлагати и организовати потребне обуке.
Александар Стикић
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-1676/2018 од 28. фебруара 2018. године, 51
број: 112-2867/2018 од 27. марта 2018. године и 51 број:
112-10343/2018 од 29. октобра 2018. године, Министарство
финансија оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за студијскоаналитичке послове буџета и
буџетску анализу, у звању саветник
у Одсеку за буџетске анализе и
програмски буџет, Одељење буџета
Републике Србије - Сектор буџета
1 извршилац

Опис послова: обавља послове на припреми и изради
закона о буџету Републике Србије; ради на састављању
упутства за израду буџета, посебно у делу утврђивања обима средстава за кориснике буџетских средстава; анализира
достављене финансијске планове буџетских корисника и
предлаже висину средстава по појединим апропријацијама; обавља послове буџетске анализе расхода и издатака;
припрема и израђује анализе, извештаје и информације из
делокруга рада Одсека; обавља и друге послове које одреди шеф Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства
у струци; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о буџету Републике Србије за 2019. годину - усмено; познавање Закона о буџетском систему - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

2) Радно место за буџетску анализу,
у звању млађи саветник
у Одсеку за буџетске анализе и
програмски буџет, Одељење буџета
Републике Србије - Сектор буџета
1 извршилац

Опис послова: учествује у обављању послова пројектовања у поступку припреме и доношења Закона о буџету
ради спровођења утврђене политике јавне потрошње;
учествује у пословима анализе захтева буџетских корисника у циљу предлагања обима средстава у односу на утврђену политику јавне потрошње; учествује у праћењу токова
примања и издатака директних корисника буџетских средстава; учествује у припреми и изради извештаја и анализа
остварења примања и издатака буџета; обавља и друге
послове које одреди шеф Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, односно из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама на основ-
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ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит; завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о буџету Републике Србије за 2019. годину - усмено; познавање Закона о буџетском систему - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

3) Радно место за анализу и
извештавање о инвестицијама, у
звању млађи саветник
у Одсеку за оцену капиталних
пројеката, Одељење буџета
Републике Србије - Сектор буџета
1 извршилац

Опис послова: учествује у поступку припреме и доношења закона о буџету Републике Србије; учествује у
пословима анализе захтева буџетских корисника у циљу
предлагања обима средстава за инвестиције; учествује у
припреми и изради извештаја и анализа остварења буџета; прикупља податке и израђује компаративне анализе
из области инвестиционог планирања; припрема основе
за израду упутстава за планирање и припрему пројеката;
пружа стручну подршку у поступку одабира и рангирања
пријаве пројеката; врши проверу пројектно-техничке документације и неопходних дозвола и сагласности за одобрење акционих планова; учествује у припреми извештаја
и даје информације од значаја за оцену и одабир пројеката;
учествује у припреми и изради мишљења о усклађености
других прописа са висином одобрених средстава у буџету
Републике Србије, обавља и друге послове које одреди
шеф Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске или 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 на специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит; завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима; знање енглеског језика; знање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о буџетском систему - усмено; познавање Закона о планирању и изградњи - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усмено.

4) Радно место за послове
сукцесије, у звању саветник

у Групи за заштиту имовине и
остваривање алиментационих захтева
у иностранству - Сектор за имовинскоправне послове
1 извршилац
Опис послова: обавља послове који се односе на израду
и извршење прописа који се односе на заштиту имовине
избеглих лица и имовине грађана Републике Србије и правних лица са седиштем у Републици Србији; прати реализацију Споразума о питањима сукцесије; врши обраду поднетих захтева за утврђивање предлога правичне накнаде за
несталу, оштећену и уништену имовину и води евиденцију
те имовине; обавља административно-техничке послове за
Координационо тело за сукцесију; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке, односно 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 на специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства
у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Споразума о питањима сукцесије - усмено („Сл. лист СРЈ“, Међународни уговори, бр. 6/2002) - усмено; познавање Уредбе
о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на
територији бивших република СФРЈ („Сл. гласник РС“, бр.
31/01 до 73/11) - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештине комуникације усмено.
III Место рада: за сва радна места место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком
„За јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења:
Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.
VI Услови за рад 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
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава је осам дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
- листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о
положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту); 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).
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 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 прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
веб-страници Министарства финансија, на адреси: www.
mfin.gov.rs, у делу „Запошљавање-Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси последње решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
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IX Трајање радног односа: За наведена радна места,
радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и
вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се
почев од 13. марта 2019. године, од 8.30 часова у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина 2 (источно
крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе, електорнске адресе или бројеве телефона) које
наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНE: 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. Кандидати у свакој појединачној пријави обавезно наводе број радног места из текста
огласа о јавном конкурсу.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs,
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11212629/2018 од 25. децембра 2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место за праћење примене
прописа
Одсек за припрему и праћење
спровођења прописа и општих аката,
Сектор за развој добре управе, звањe
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: Прати, анализира и проучава
стратешка документа, законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога
других прописа из делокруга Одсека и учествује у припреми
нацрта закона и предлога прописа и општих аката из делокруга
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Одсека и прати њихову примену; учествује у припреми мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге
других прописа овлашћених предлагача; припрема мишљења
о примени одредаба закона, прописа и других општих аката из
делокруга Одсека; пружа подршку раду Координационог тела
за усклађивање са Законом о општем управном поступку као
и раду Координационе комисије за инспекцијски надзор; прати
спровођење Закона о инспекцијском надзору; учествује у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са
процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга
Одсека; израђује извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година
радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о државној управи, Закона о општем управном поступку,
Закона о инспекцијском надзору и Закона о електронској управи - усмено; вештина аналитичког резоновања
и логичког закључивања и организационе способности
- посредно, путем стандардизованих тестова, познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други
доказ о познавању енглеског језика (оверена фотокопија
индекса); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд,
Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Татјана Јовановић, тел: 011/2646-939.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- 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 ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења 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
енглеског језика

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности - да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне
самоуправе и Службе за управљање кадровима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: Радни однос заснива се на
неодређено време.
X 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,
биће проверена у просторијама Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и
Министарства државне управе и локалне самоуправе у
Београду, почев од 11. марта 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на контакте
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.
mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе,
на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији 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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), а у вези са чланом 99 Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 95/18), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 пречишћен текст и 109/09), у складу са закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-5968/2018 од 28. јуна 2018. године и 51 број: 11212605/2018 од 25. децембра 2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за финансијскоадминистративне и опште послове у
области електронских комуникација
и информационог друштва, звање
самостални саветник

Група за планирање и имплементацију
пројеката, Одељење за развој
Дигиталне агенде
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из 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; радно искуство
у струци од најмање 5 година, положен државни стручни
испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18),
Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, број 94/17), Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020.
године („Службени гласник РС“, број 51/10), Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од
2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 95/16)
- усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат или
други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Париска 7

2. Радно место за подршку
кадровским пословима, звање
млађи саветник

Одсек за правне и стручно-оперативне
послове, Одељење за људске ресурсе,
Секретаријат министарства
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“,
бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и Посебног
колективног уговора за државне органе („Службени гласник
РС“, бр. 25/15, 50/15-Анекс, 20/18 и 34/18) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
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III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (навести
радно место за које се подноси пријава)“.
IV Лица која су задужена за давање обавештења:
Маја Наков и Андријана Блонд, број телефона: 011/3616269, Одељење за људске ресурсе, Секретаријат министарства.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води
службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује
стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико
кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог одговарајућег доказа о знању енглеског језика (за радно место под бројем 1). Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће
се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети
на веб-страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs у делу: „Информације/конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: За оглашена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће
се у Београду, у просторијама Палате „Србија“, Нови Бео-

град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, почев од 11. марта 2019. године, о чему
ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које
наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражена документа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, у општинској управи или суду),
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарства
трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, може се погледати опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УЖИЦЕ
ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
31000 Ужице, Наде Матић 4
тел. 031/513-104

Судијски помоћник - судијски
сарадник у звању саветника
УСЛОВИ: Услови предвиђени Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Основном
суду у Ужицу број: Су бр. 1- 9-2/16 од 13.01.2016. године са
изменама истих од 05.09.2016. године и изменама и допунама од 17.10.2016. године: стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит.
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа, да није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Опис послова радног места: помаже судији у раду и
реферисању, проучава правна питања у вези са радом суда
у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука,
узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и друге послове било самостално било
под надзором или упутствима судије и председника Суда.
Место рада: Ужице, Наде Матић 4
Стручне оспособљености знање и вештине које се
вреднује у изборном поступку: познавање прописа из
области организације и рада суда: Закон о уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон о облигационим односима,
Закон о парничном поступку, Закон о ванпарничном поступку, Породични закон, Закон о извршењу и обезбеђењу, Кривични законик и Законик о кривичном поступку - провера
кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса. Вештине: познавање рада на рачунару, комуникација, логичко и
аналитичко резоновање, елоквенција и општа култура- провера кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.
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Трговина и услуге
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Милица Дамљановић, административно-технички
секретар, контакт телефон: 031/513-104.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве на конкурс
са потребним доказима подносе се непосередно у пријемној канцеларији Основног суда у Ужицу, број 17, на адреси:
Основни суд у Ужицу, Наде Матић 4 или поштом на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

Трговина и услуге
„KADIMIX“ DOO

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 151
тел. 066/521-68-86

Конобар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву: Учесници јавног конкурса у остављеном року на наведену адресу
достављају следеће доказе: потписану пријаву са назначеним
радним местом за које учесник конкурише, биографијом, адресом пребивалишта и бројем контакт телефона, оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету,
оригинал или оверену фотокопију уврења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),
попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да
ли ће Основни суд у Ужицу прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме угоститељске или трговачке струке, пожељно радно искуство, познавање рада на
рачунару, пожељна возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверења о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
прописано је поред осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којимасе води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Основни суд у
Ужицу прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведени образац
изјаве као и образац пријаве на конкурс могуће је преузети
на интернет страници Основног суда у Ужицу www.ue.os.
sud.rs / јавни конкурси. Попуњену изјаву на обрасцу неопходно је доставити уз наведене доказе како би Виши суд у
Ужицу 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 којем ради или решење да је нераспоређен. Пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или овереној траженој фотокопији, као и неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће
одбачене решењем конкурсне комисије.
Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, зања и вештина кандидата
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће обавити проверу
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку, у Ужицу, у просторијама Основног суда у Ужицу, Наде Матић 4. Време и тачна просторија биће накнадно
одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Основног суда у Ужицу, огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

„КАН-МПС“ ДОО
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 15
тел. 066/099-000

Перач кола

10 извршилаца

„LA MARTA COMPANY“ DOO
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10д, лок. 44
тел. 065/315-10-12

Фризер

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

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

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

Опис посла: куцање тикета, рад на каси.

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

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

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

Шеф производње
10 извршилаца

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

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Шивач (женске гардеробе)

Пеглер

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

10 извршилаца

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

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

Продавац

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон:
065/8700-101, особа за контакт Јелена Пековић или да се
јаве на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, понедељак - петак, од 8 до 14 часова.

на одређено време 3 месеца (постоји
могућност запослења на неодређено
време)
90 извршилаца
Место рада и број извршилаца: Београд - 30, Панчево 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедерева
и Младеновца; послодавац организује седмодневну плаће-

Бесплатна публикација о запошљавању

ну 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.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
20.02.2019. | Број 817 |
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„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО

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

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар

50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

Радник за печење готових
производа
100 извршилаца

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

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

Кувар

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

Помоћни кувар

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

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно
искуство: минимум 6 месеци.
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и исхрана.
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
на телефон: 031/841-021, особи за контакт - Марији Лекић
или путем мејла да доставе радну биографију.

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

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

(путнички програм FIAT I LANCIA),
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд
најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве
послодавцу на наведени број телефона.

Посао се не чека,
посао се тражи
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„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

„СРПСКА ТРАДИЦИЈА - ШЕЛИ“ ДОО
11000 Београд, Призренска 1
тел. 011/3610-838

Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832
е-mail: hr@zijinbor.rs

Оператер на рачунару

на одређено време, место рада
Калуђерица

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинеског
на српски језик (усмена и писана конверзација).
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани професор кинеског језика и књижевности - мастер професор
кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог;
могу конкурисати и лица ван траженог образовног профила уколико испуњавају остале услове; радно искуство:
небитно; кинески језик - виши или конверзацијски ниво;
енглески језик - средњи ниво; знање рада на рачунару средњи ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејла или да се јаве на телефон послодавца.

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

Касир

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање Corel Draw и
Adobe Photoshop програма. Пријаве слати на e-mail: sheli@
beotel.rs. Рок за пријављивање 13.03.2019. године.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД
11000 Београд
Булевар војводе Мишића 51
e-mail: zoran.simonovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних
осигурања
за рад у Нишу и на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије (пожељно). Рок за пријаву: 20.03.2019. године. Телефон за контакт: 063/113-43-16.

IN-FINITY E&C DOO

за рад у Суботици
10 извршилаца

11000 Београд, Јове Илића 89
тел. 064/641-9900

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

Радник на одржавању гробља

Конобар

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

Кувар

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме. Кандидати могу да се
јаве на телефон: 064/6419-900. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ИВАНА ИВКОВИЋ ПР
СЕРВИС ЗА ПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ

за рад у Суботици
10 извршилаца

Барич, Гробљанска 17д
тел. 060/154-8900

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

Радник у перионици веша

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.

SPECIAL COOP DOO

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон: 060/1548900. Конкурс је отворен до попуне радног места.

„БАЊИЦА ПРОМЕТ“ ДОО
11000 Београд, Булевар ЈНА 8а
тел. 011/3942-542

11080 Земун
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

Бравар заваривач

Шеф магацина

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме; рад на хидрауличним маказама и преси, електрозаваривање или CO2 заваривање, пожељно познавање Auto Cad-а; без обзира на
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на телефоне:
011/3942-542, 064/13-77-273 или на e-mail: banjica.promet@
gmail.com. Конкурс је отворен до попуне радног места.

3 извршиоца

на одређено време, пробни рад од 2
месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, потребно радно
искуство од три године. Кандидати своје пријаве могу слати путем имејл-адресе: sinisa.arsic@min.rs.

SPECIAL COOP DOO

INTERNATIONAL PROPERTY
MANAGEMENT DOO
11000 Београд, Дели Радивоја 2
тел. 069/618-135

11080 Земун
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

Супервизор логистике

Хигијеничарка

на одређено време од 3 месеца, са
пробним радом од 2 месеца

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно радно искуство од 3 године. Кандидати своје пријаве могу слати путем
имејл-адресе: sinisa.arsic@min.rs.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати могу да се
јаве на телефон: 069/618-135. Конкурс је отворен до попуне радног места.
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„ГРАНД ПРОМ“ ДОО

11000 Београд, Сурчинска 6а, Сурчин

Техничар одржавања

на одређено време од 12 месеци
Опис посла: одржава и сервисира производну и пратећу
опрему и одговара за ефикасно одржавање и функционалност опреме; врши припрему и обавља планске ремонте;
надгледа рад опреме, обавља редовне и ванредне прегледе и сервисе на опреми; обавља сервисе на специјализованој опреми за коју је оспособљен; по захтеву шефа смене
сменовође врши припрему производне опреме (подмазивање, мењање датума, пуштање у пробни рад); контролише и евидентира радне сате машина и изведених интервенција; утврђује и отклања неправилности у раду опреме,
евидентира их у радни налог одржавања и уписује утрошак делова и материјала отклања све застоје на опреми
по налогу сменовође и за исте одговара сменовођи шефу
смене; предлаже набавку резервних делова и потрошног
материјала; обавља радове на монтажи и пуштању опреме у рад; обавља техничке интервенције на објектима и
непроизводној опреми на локацији; поступа у складу са
прописаном регулативом противпожарне заштите и зашите
на раду; у случају нестанка електричне енергије, укључује
агрегате и води евиденцију о утрошку горива; прати рачунарски подржане процесе и води прописане евиденције;
води бригу о специјализованој групи опреме, сервисима и
резервним деловима; управља моторним возилом за потребе посла; обавља и остале непоменуте послове за потребе службе производње.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме техничке струке, радно
искуство од 6 месеци до 24 месеца.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
zaposljavanje@atlanticgrupa.com. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА И
КЕТЕРИНГ „КОНОБА 32“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 4

Хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама, обезбеђена исхрана.

Возач
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, потребно искуство на добављачким пословима, долазе у обзир лица свих
занимања. Рад у сменама, обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на телефон 061/623-1615.

рада, води рачуна о правилном руковању медицинским
отпадом и заштити и очувању животне средине, врши
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос
података у информациони систем у заводу и на терену,
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену,
врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену, врши
венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за
време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК
у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК
лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља
узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну листу, обавља и друге послове из
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном
техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу
Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и
директору Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни испит, лиценца,
најмање 6 месеци радног искуства у том звању. Кандидати
су дужни да доставе следећа документа: пријаву на оглас,
фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицинској
школи лабораторијског или општег смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце,
Фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, кратку биографију (CV), доказ о радном
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије
радне књижице и сл...

Возач Б и Ц категорије
Опис посла: обезбеђује исправно функционисање возног
парка, врши превоз мобилних екипа Завода и запослених
по потреби Службе, врши превоз крви, материјала и опреме, учествује у утовару и истовару опреме за рад мобилне екипе, води евиденцију о сервисирању и одржавању
возила Завода, обавља и друге послове који проистичу из
послова возача, за свој рад одговаран, начелнику службе и
директору Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б и Ц
категорије, знање рада на рачунару, најмање 3 године
искуства у управљању возилима Б и Ц категорије. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: пријаву на
оглас; фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; фотокопију возачке дозволе Б и Ц категорије; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; доказ о радном искуству у виду уверења/потврде
послодавца, фотокопије радне књижице; уверење суда да
против њих није покренут кривични поступак и уверење
Министарства унутрашњих послова да није правоснажном
судском одлуком осуђиван за кривично дело; кратку биографију (CV).

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и на вебсајту Министарства здравља Републике Србије и веб-сајту
Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе
путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, 21137 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком „За
оглас“ или непосредно управи Завода за трансфузију крви
Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Лабораторијски техничар

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

Медицина
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

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

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката
од крви и дијагностичких средстава,
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора
и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води
рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно,
недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације,
учествује у изради периодичних извештаја, учествује у
изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса

Бесплатна публикација о запошљавању

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, за рад у ОЈ
за збрињавање хитних стања, до
повратка запосленог са боловања на
рад
2 извршиоца
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, ако поседује радно искуство, потребно је
доставити радне карактеристике од претходног послодавца. 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”, 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“
22329 Стари Сланкамен
Др Боривоје Гњатић 50-52

Виши физиотерапеут
3 извршиоца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, криотерапија), на основу налога датог од
стране специјалисте за област физикалне медицине и
рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију. Разрађује и спроводи програм рехабилитације.
Учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима. Прати пацијентово стање и напредак. Прилагођава
програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања. Подстиче и подучава пацијента за самостално
извођење вежби. Ради на едукацији кадрова нижег степена образовања. Води прописану медицинску документацију
и евиденције. Обавља и друге послове из своје струке по
налогу главног терапеута, руководиоца одељења, помоћника директора за здравствену делатност и директора,
којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме или високо образовање
на основним струковним/академским студијама првог степена, завршена виша медицинска школа - одсек за физиотерапеуте или завршена висока школа струковних студија
- струковни физиотерапеут или основне академске студије на медицинском факултету - дипломирани терапеут
рехабилитације, дипломирани физиотерапеут, положен
стручни испит, лиценца, шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку
биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе
о испуњености огласа подносе се у овереној фотокопији.
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да
доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
са којом конкуришу, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству
(потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или
други доказ о радном искуству).

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима
3 извршиоца
Опис послова: пружа здравствену негу болесницима.
Обавља све медицинско-техничке радње у оквиру свог степена образовања. Врши поделу ординарне терапије. Учествује у здравственом васпитању болесника, самостално или
у тиму. Води медицинску документацију, регистрацију извршеног рада и обавља одређене административне послове.
За свој рад одговорна је одељенској сестри, главној сестри,
руководиоцу одељења, помоћнику директора за здравствену делатност и директору, којима је и одговорна за свој рад.
Ради и друге послове из домена своје струке, а по налогу
одељењске сестре, главне сестре, руководиоца одељења,
помоћника директора за здравствену делатност и директора, коме и одговара за свој рад.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца, шест месеци радног искуства у наведеном звању. Уз
пријаву, у којој је потребно навести за које послове се
пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе
о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа
подносе се у овереној фотокопији. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству
(потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или
други доказ о радном искуству).

20.02.2019. | Број 817 |

15

Медицина
ОСТАЛО: Оглас је објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаву са документацијом доставити
поштом или лично, на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања „Др Боривоје
Гњатић“, 22329 Стари Сланкамен, Др Боривоје Гњатић
50-52, Одељењу за правне послове, са назнаком „Пријава
на оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана истека рока за пријаву кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЊАЖЕВАЦ

(овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): диплому/
уверење о завршеном медицинском факултету; уверење о
положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме); уверење о држављанству; фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
фотокопију радне књижице (уколико исту поседује); фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након
положеног стручног испита на пословима здравствене заштите); потврду Националне службе за запошљавање као доказ
дужине чекања на запослење.

19350 Књажевац, 4. јули 2

3) Медицинска сестра - техничар

1) Доктор медицине

на одређено време од 23 месеца,
пробни рад од 3 месеца
Опис послова: обавља послове за које је оспособљен;
врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника
и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским
амбулантама и здравственим амбулантама службе опште
медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања
и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију
и прати ефекат дејства, спроводи здравствено-васпитани
рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава
за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о
лому, квару, потребним поправкама и недостацима; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе;
за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.

2) Доктор медицине

на одређено време до повратка
раднице са привремене спречености
за рад дуже од 30 дана, пробни рад од
15 дана
Опис послова: обавља послове за које је оспособљен;
врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника
и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским
амбулантама и здравственим амбулантама службе опште
медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања
и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију
и прати ефекат дејства, спроводи здравствено-васпитни
рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава
за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о
лому, квару, потребним поправкама и недостацима; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе;
за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.
Услови за радна места 1 и 2: за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима везаним за јавне службе из области здравствене
заштите: услови за доктора медицине: завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме; положен стручни
испит; поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе); потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних
задатака.
Критеријуми за избор кандидата за радна места 1 и
2: 1. просечна оцена током студија - максимално 20 бодова; 2. дужина студирања - максимално 20 бодова; 3. дужина чекања на запослење (након положеног стручног испита
на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова;
4. радно искуство стечено у ЗЦ Књажевац - подразумева
волонтерски рад у ЗЦ Књажевац након положеног стручног
испита на пословима здравствене заштите) - максимално 15
бодова; 5. оцена рада у ЗЦ Књажевац - подразумева оцену
коју даје начелник, односно шеф службе за рад у радном
односу у ЗЦ Књажевац након положеног стручног испита на
пословима здравствене заштите) - максимално 10 бодова; 6.
тест и оцена на разговору и тесту - максимално 30 бодова (15
бодова тест и 15 бодова оцена на разговору).
Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: у оригиналу:
потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном (имејл-адресом) и изјавом да се против њих не води
кривични поступак; у овереној фотокопији следећа документа
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на одређено време од 23 месеца,
пробни рад од 3 месеца

Опис послова: медицинска сестра - техничар обавља све
послове медицинске сестре - техничара за које је оспособљена, између осталог помаже лекару у раду, даје терапију,
превија; спроводи мере и поступке пријема и отпуста као и
адекватну припрему болесника за пријем на стационарно
лечење; стара се о спровођењу хигијенских принципа у раду
са болесницима и одржавању хигијене просторија, кревета,
прибора; врши намештање и пресвлачење кревета као и
купање и прање непокретних и негу непокретних болесника;
врши мерење телесне температуре и храњење непокретних
пацијента; спроводи ординирану терапију, врши узимање и
слање материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента на друге прегледе; обавезан/на је на хуман однос према
пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за
несметан рад, писмено обавештава предпостављене, о лому,
квару, потребним проправкама и недостатцима; обавезан/
на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и
коректан однос према повереном послу и сарадницима; обававља и друге послове по налогу главне сестре и начелника
одељења, за свој рад непосредно је одговоран главној сестри
и начелнику одељења.
Услови за радно место 3: за заснивање радног односа су
општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима
везаним за јавне службе из области здравствене заштите:
за медицинску сестру - техничара: IV степен стручне спреме; положен стручни испит; поседовање дозволе/лиценце
за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе); потпуна психичка и физичка способност за обављање
послова и радних задатака.
Критеријуми за избор кандидата за радно место 3:
1. просечна оцена током школовања у средњој медицинској школи - максимално 20 бодова; 2. дужина чекања на
запослење код НСЗ (након положеног стручног испита на
пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова; 3.
искуство у струци - (подразумева волонтерски рад у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита
на пословима здравствене заштите) - максимално 20 бодова;
4. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева оцену коју даје
начелник, односно шеф службе за ангажовање у ЗЦ Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова; 5. оцена на тесту
- максимално 30 бодова; 6. оцена на разговору - максимално
20 бодова.
Кандидати за раднио место 3 подносе: у оригиналу: потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт
телефоном (имејл-адресом) и изјавом да се против њих не
води кривични поступак; у овереној фотокопији следећа
документа овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци: диплому/уверење и сведочанства (за четири разреда
средње школе) о завршеном школовању на средњој медицинској школи звање медицинска сестра техничар; уверење
о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу
издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу); извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); уверење о држављанству; фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); фотокопију радне књижице
уколико радник поседује исту; фотокопије уговора као доказ
искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у
Здравственом центру Књажевац након положеног стручног
испита на пословима здравствене заштите); потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на
запослење.

ОСТАЛО: Кандидат који одлуком директора буде изабран
за пријем у радни однос на неодређено време, пре потписивања уговора о раду биће дужан да достави у року од 15
дана: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да
није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци). Уколико изабрани
кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос. Решењем
директора биће формирана комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата, докторе медицине рангирати на основу критеријума из тачке VI
подтачка 1 до 4 ове одлуке, а медицинску сестру - техничара на основу критеријума из тачке VII подтачка 1 до 3 ове
одлуке, примењујући пропорционалну методу бодовања,
где ће кандидат који има најбоље показатеље - параметре
остварити максималан број бодова, а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке VI подтачке 5 и критеријум из тачке VII подтачка 4 ове одлуке бодоваће начелници, односно
шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат радио
по основу радног односа након положеног стручног испита.
Критеријум из тачке VI подтачке 6 и тачке VII подтачка 5 ове
одлуке бодоваће в.д. директор, а на основу урађеног теста и
обављеног стручног разговора са кандидатима. Кандидати
који испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор
после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника, односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани
да ураде тест и са њима ће се обавити стручни разговор.
О тесту и разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. Коначну одлуку о избору кандидата који ће
бити примљени у радни однос доноси директор на основу
извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника, односно
шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту и разговору. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за опште правне и кадровске послове Здравственог центра
Књажевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве
са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се
разматрати. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о
избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом поштом на адресу
Здравственог центра Књажевац, 19350 Књажевац, 4. јули
2, Одељење за опште, правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место доктора медицине или
медицинска сестра – техничар“.

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
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Медицина
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.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
1100 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Референт за правне, кадровске и
административне послове

на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на рачунару. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе 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 ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених законом, испуњава и посебне услове предвиђене
Статутом ДЗ Владимирци: да је доктор медицине, са најмање 5 година радног стажа, или је доктор стоматологије
са најмање 5 година радног стажа, или је дипломирани
правник или дипломирани економиста, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, са најмање 5
година искуства са радом у здравственој заштити; да није
осуђивано за кривична дела за која се гони по службеној
дужности, односно да није правоснажном судском одлуком
осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за
обављање функције директора ДЗ.
ОСТАЛО: Кандидати у конкурсној документацији морају
приложити: пријаву на конкурс са основним подацима о себи; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; фотокопију радне књижице или потврду о
радном стажу; уверење о завршеном факултету или диплому завршеног факултета; уверење о положеном стручном
испиту (подносе само кандидати који су завршили медицински или стоматолошки факулутет); потврду о едукацији
из области здравственог менаџмента (подносе само кандидати који су завршили правни или економски факултет);
уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у
здравственој установи; уверење да нису под истрагом и да
се против њих не води кривични поступак; писмену изјаву
у складу са чланом 130 став 6 Закона о здравственој заштити. Кандидати пријаву, са доказима да испуњавају услове,
достављају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс
за директора - не отварати“, поштом на горенаведену адресу или лично у просторијама Кадровске службе ДЗ. Докази о испуњавању услова из конкурса морају се предати у
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање,
на званичној интернет страници Министарства здравља и
огласној табли ДЗ Владимирци. Рок за подношење пријаве
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. УО ће у року од 30 дана
донети одлуку о избору кандидата и о томе обавестити све
кандидате, као и оснивача - СО Владимирци, којој ће доставити предлог за избор на функцију директора.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Зубни техничар - протетичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, зубни техничар - протетичар; положен стручни испит; држављанство Републике Србије. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, копију личне карте, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију
дипломе о завршеној средњој школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања.

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

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

за потребе Службе за унутрашње
болести, на одређено време до шест
месеци
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)“.

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу
за потребе Службе
пнеумофтизиологије, на одређено
време до шест месеци

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)“.

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време до шест месеци
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)“.

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

за потребе Службе за гинекологију
и акушерство, на одређено време
до шест месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
2 извршиоца

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)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод
из 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, Одсек за нефрологију са
дневном болницом за перитонеалну
дијализу и хемодијализу, на одређено
време до шест месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод
из 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)“.

Виши радни терапеут

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: високо образовање на основним струковним студијама првог степена (струковне/академске), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године, струковни радни терапеут или на основним
студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, виши радни терапеут; положен стручни испит за
струковног радног терапеута/вишег радног терапеута. 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
ради обављања приправничко-волонтерског стажа за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 062/8052-350

Возач санитетског превоза
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству,
оверену фотокопију возачке дозволе, оверену фотокопију
радне књижице или други доказ о радном искуству. Кандидат који буде изабран и са којим буде закључен уговор о
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раду накнадно доставља лекарско уверење за рад. Пријаве
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност услова из огласа (оверене фотокопије), достављају се на горенаведену
адресу, са назнаком „За Правну службу“. Трајање конкурса
је 8 дана од објављивања публикацији „Послови“ НСЗ и на
сајту Министарства здравља РС.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

Здравствени неговатељ

на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
Опис посла: обавља мање сложене послове здравствене
неге хоспитализованих пацијената, врши транспорт тешко
покретних и непокретних пацијената, пресвлачи пацијенте и болесничке постеље, помаже у исхрани пацијената,
транспортује пацијенте на консултативне прегледе, ради
у ноћној смени као ноћни болничар, празни и дезификује
ноћне посуде (гуске и лопате).
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена средња школа, здравствени неговатељ, III степен
стручности. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи - III степен
стручности, здравствени неговатељ. Пријаве кандидата
које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се
неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 018/830-927. 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 здравственог неговатеља“ или лично у просторијама
болнице.

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

Фармацеутски техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства.

Медицинска сестра - техничар

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

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

Медицинска сестра - техничар
15 извршилаца

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

дат 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. Рок за подношење пријава 8 дана од
дана објављивања у огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије. 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 горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32
Оглас објављен у публикацији „Послови“
13.02.2019. године, поништава се у делу који се
односи на радно место под редним бројем 1: доктор медицине - изабрани лекар, на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до
њеног повратка на рад, у Одељењу за здравствену
заштиту школске деце. У осталом делу текст огласа
остаје непромењен.

ЗУ АПОТЕКА „ЛИВАДА“
11000 Београд - Вождовац
Војводе Степе 144

Дипломирани фармацеут

за рад у Горњем Милановцу
УСЛОВИ: Послодавцу је потребан дипломирани фармацеут
или магистар. Рад у сменама, обезбеђен превоз и смештај.
Кандидати треба да поседују лиценцу и да своје пријаве
проследе на е-mail: katarinakunic.apotliv@gmail.com или да
се јаве на телефон 011/2492-856. Оглас траје 15 дана.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине

за рад у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време 3 месеца, због
повећаног обима посла
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 психијатрију,
на одређено време 3 месеца, због
повећаног обима посла
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 за интерну медицину,
на одређено време, ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

4) Лабораторијски техничар у
дијагностици

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Стоматолошка сестра - техничар у
амбуланти
на Одељењу за дечју и превентивну
стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа стоматолошког или
општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из
матичне књиге рођених.

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одељењу за
одржавање хигијене објеката и
простора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена основна школа I степен стручне спреме. Кандидати достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о стеченом основном образовању; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног
односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, IV 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); oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на оглас канди-
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

1. Социјални радник

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,
најдуже до 3 месеца, због повећаног
обима посла
Опис послова: прикупља анамнестичке податке и израђује
социјалну анамнезу; води социотерапијске групе; врши
истраживање и извештавање у случајевима злостављања
и занемаривања; прати социјално стање појединца или
групе; саветује пацијенте и групе; сарађује са центром за
социјални рад и другим релевантним институцијама; евидентира пацијенте са нерешеним социјалним статусом и
изналази могућност за побољшавање њиховог социјалног статуса; учествује у изради програма рехабилитације
и ресоцијализације пацијента и спроводи индивидуалну
социјалну терапију у циљу квалитетне промене понашања
пацијента; одводи корисника социјалне заштите у одговарајућу социјалну установу и породицу; обавља и друге
истоврсне послове по налогу претпостављених; непосредно је одговоран шефу одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер 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; изузетно: на вишој школи у трајању
до 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; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту.

2. 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
до повратка запослене са боловања
преко 30 дана и породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
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 медицинских 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); врши прикупљање и дистрибуцију крви; спроводи
административни поступак код пријема и отпуста пацијената; стара се о чувању одеће, новца и драгоцености при-
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ликом примања и отпуштања пацијената; врши санитарну
обраду пацијената; активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка; одговоран
је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију
пацијента и аспирацију усне и носне дупље; прати пацијенте на консултативне прегледе; одговоран је за законитост
свог рада и поштовања принципа из кућног реда и других
општих аката болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених; одговоран је за правилно вођење и обраду
целокупне прописане медицинске документације из свог
домена; одговоран је за спровођење мера будности и
чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида,
бекства и сл.; обавља и друге истоврсне послове по налогу претпостављених и непосредно је одговоран/а главној
медицинској сестри/техничару одељења/одсека.
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе
о завршеном средњем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног искуства у наведеном звању
(доказивање за радно искуство потврдом).

3. Фризер - берберин у посебним
условима рада

на одређено време, најдуже до 3
месеца, због повећаног обима посла
Опис послова: обавља прање, сушење, шишање и естетско
обликовање косе; обавља бријање и избријавање браде и
бркова; одржава хигијену радног простора и средстава за
рад; требује материјал, прибор и опрему и води евиденцију
о утрошку материјала; води евиденцију о пруженим услугама. Учествује у спровођењу програма радне и окупационе
терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог
третмана пацијената. Обавља и друге истоврсне послове по налогу претпостављених; непосредно је одговоран
пословођи, начелнику одељења и главној сестри/техничару болнице.
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе. Посебни услови рада:
у стационираним установама које обављају психијатријску
делатност. Кандидати морају предати: кратку биографију
(CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању или завршеном основном образовању (потврда о стеченом радном искуству на наведеним пословима).
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају се
поштом на горенаведену адресу или лично у Архиви болнице са назнаком „Оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.
Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско
уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/3150-050

Заменик директора

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За заменика директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом,
испуњава следеће услове: 1) да има завршен медицински
или стоматолошки факултет са положеним специјалистичким испитом из неке од грана медицине из којих Дом
здравља обавља делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или 2) да има завршен
правни или економски факултет, са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента признатом од стране
овлашћеног државног органа и најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите. Кандидати уз пријаву
на јавни конкурс подносе следеће доказе о испуњености
услова: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплому о завршеном факултету; уверење о положеном специјалистичком испиту из неке од грана медицине
из којих Дом здравља Ваљево обавља делатност; потврда
о радном стажу у области здравствене заштите; уверење
или диплому о завршеној едукацији у области здравственог
менаџмента (за кандидате који имају завршен правни или
економски факултет); уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање
6 месеци (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак за дело
које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци); биографија. Кандидати поред доказа о испуњености
услова, дужни су да уз пријаву доставе План и програм
рада и развоја Дома здравља Ваљево за мандатни период.

Докази о испуњености услова се достављају у оригиналу
или овереној фотокопији. Рок за достављање пријава је 10
дана од дана објављивања, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за заменика директора“, поштом
на горенаведену адресу или лично у писарницу ДЗ Ваљево
на трећем спрату.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ
И СТАРИЈИХ
КУЋА ЗА ОДМОР „ТАНАСИЋ“
Барајево, Светосавска 129
тел. 064/1263-061

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: дипломирани социјални радник са лиценцом, без
обзира на радно искуство. Јављање кандидата на наведени
телефон.

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

Медицинска сестра

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

Болничар - неговатељица

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

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Санитарно-еколошки техничар

у Центру за хигијену и хуману
екологију, Одељење за хигијену и
хуману екологију, на одређено време
од 6 месеци, због повећаног обима
посла и потребе да се наведени
послови изврше у предвиђеним
роковима
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом о
раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:
стечено средње образовање из области медицине, у четворогодишњем трајању, за санитарног/санитарно-еколошког
техничара, положен стручни испит за звање санитарног/
санитарно- еколошког техничара, лиценца за звање санитарног/санитарно-еколошког техничара, положен возачки
испит Б категорије. Уз пријаву на оглас, кандидати су дужни
да доставе доказе о испуњености услова и то: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, сведочанство
о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе
за санитарног, санитарно-еколошког техничара, диплому о
завршеној медицинској школи за санитарног/санитарно еколошког техничара, уверење о положеном стручном испиту
за санитарног/санитарно еколошког техничара, лиценцу за
звање санитарног/санитарно-еколошког техничара, возачку дозволу за управљање возилом Б категорије, доказ о
промени презимена, уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају
се непосредно предајом или путем поште, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о
раду достави тражене доказе о испуњености услова огласа
у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.
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„FM PHARM“ DOO

24000 Суботица, Вука Мандушића 39/а
e-mail: srdjancp@gmail.com

Фармацеут или технолог фармације
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеут или технолог фармације. Радно искуство у стерилној производњи.

Биолог - микробиолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог.
Искуство у производњи ћелијске линије, технике клонитрања, развоја пцр есеја, производња антитела и елисе
есеја.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје биографије могу
слати на горенаведену имејл-адресу. Рок за оглашавање је
03.03.2019. године.

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

Доктор медицине

у Одсеку за промоцију здравља
УСЛОВИ: високо образовање стечено на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основим
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит; поседовање лиценце и најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Учесници на расписаном огласу дужни су
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. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: Београд (заснивање
радног односа у Републици Србији,
а касније упућивање на рад у СР
Немачку)
100 извршилаца

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.
ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај и превоз.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
на телефон послодавца, лице за контакт: Енес Џанковић.
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.

ЖТП ГП БЕОГРАД

место рада: градилишта у Београду,
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем
Милановцу, послодавац има у
плану отварање нових градилишта
и у другим градовима у Републици
Србији, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме, радно
искуство 3 године.

Тесар

место рада: градилишта у Београду,
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем
Милановцу, послодавац има у
плану отварање нових градилишта
и у другим градовима у Републици
Србији, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно искуство
годину дана.
ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. Обезбеђен
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 14.04.2019. године. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени
број телефона.

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

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

4) Керамичар

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

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

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

6) Зидар

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

7) Лимар

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

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

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

Металофарбар

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

5 извршилаца

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

на одређено време
5 извршилаца

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

8) Армирач

„АНТИКОР“ ДОО

Посао се не чека, посао се тражи

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.

3) Тесар

Бравар - варилац

Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца

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

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници

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

„MODULOR“ DOO

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.

Зидар

„ELIXIR MEG“ DOO

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

Тесар

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

Армирач

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

Зидар

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

Тесар

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

Помоћни грађевински радник

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

Зидар

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

Тесар

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

Помоћни грађевински радник

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

Moлер

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Шабац, Хајдук Вељкова 1
тел. 069/801-5171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Гумар - пластичар

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

Интерни ревизор

на одређено време

место рада Прахово - Неготин,
на одређено време,
пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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.

Опис посла: рад на машини за заваривање пластике,
поправка, преправка и испитивање пластичних и гумених
елемената, монтирање и демонтирање пластичних и гумених елемената и склопова.

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

Бравар

место рада Прахово - Неготин,
нa одређено време,
пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, профила
и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, склапање
конструкција, припрема за заваривање и други браварски
послови.

Заваривач

„VISA-PROM“ DOO

Манипулант на котлу проточне
сушаре

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

Оператер на дробилици дрвета

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

Оператер на преси

место рада Прахово - Неготин,
нa одређено време,
пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG поступком,
у свим позицијама.

Шеф смене погона за производњу
ногица за палете

Електричар

место рада Прахово - Неготин,
нa одређено време,
пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: одржавање и поправка електричних
постројења, разводни ормари, повезивање машина и
постројења кабловима, поправка електричне инсталације,
електромоторног развода, испитивање исправности.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај
и исхрана. Трајање конкурса: до 30.04.2019. године кандидати могу своје радне биографије да доставе на гореневедени имејл, да контактирају послодавца путем телефона
или да проследе радну биографију на адресу послодавца:
19330 Прахово, Радујевачки пут бб. Лице за контакт: Саша
Микић.

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

Руководилац градилишта

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

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

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.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

„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

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

Опис посла: израда радних налога и технологије машинске обраде; прављење програма за машину за ласерско
сечење; праћење производње; праћење пројеката.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум
2 године; познавање енглеског језика (писање, читање,
комуникација); пожељно знање немачког језика. Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон послодавца 022/2150358 (звати од 8 до 16 часова), лице за контакт: Небојша
Нешковић.

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

Помоћни радник

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

Резач

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.
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Топилац

„СОКО ШТАРК“ ДОО

на одређено време, место рада: Љиг

11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 29

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.

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

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.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199, 399-299

Руковалац грађевинским машинама
багер, комбинирка, булдожер,
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство небитно; остали критеријуми према општим условима „Амиге“.
Пробни рад од 3 месеца. Обезбеђен превоз и исхрана.
Слање пријава на имејл-адресу: pravnasluzba@amiga.rs.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199, 399-299

Руковалац дизалицом
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б
категорије; радно искуство небитно, остали критеријуми
према општим условима „Амиге“. Рад у сменама. Обезбеђен превоз и исхрана. Пробни рад од 3 месеца. Слање
пријава на имејл-адресу: pravnasluzba@amiga.rs. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО

Механичар у одржавању

Опис посла: изводи превентивно и текуће одржавање
машина у погону са фокусом, али не искључиво, на механичке склопове; одржава опрему у исправном стању и
контролише рад исте; извештава на сменском нивоу путем
маила о застојима, кваровима, интервенцијама и утрошеном материјалу; обавља механичарске послове при инвестиционим радовима и монтажи опреме; помаже и обучава
раднике у обављању посла; самоиницијативно предлаже
евентуална побољашања у раду и побољшања на опреми;
води евиденцију о извршеним радовима у складу са ИСО
стандардом и одговара за то; о свим интервенцијама и
утрошеном материјалу као и о већим кваровима обавештава пословођу одељења одржавања; стара се о уредности
и чистоћи радионице, алата и приручних залиха резервних делова и материјала; активно учествује у спровођењу
годишњег ремонта, превентивних активности и прегледу
опреме; контактира пословођу производње и обавештава
га о дужим застојима; спровођење процеса рада у складу
са захтевима система менаџмента квалитетом, безбедности хране и заштите животне средине. Коришћење личних
заштитних средстава у циљу испуњавања мера о безбедности и здрављу на раду; обавља и остале непоменуте послове за потребе техничког одржавања.
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме техничке струке;
радно искуство од 6 месеци до 24 месеца.

Електричар у одржавању

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца
Опис посла: изводи превентивно и текуће одржавање
машина у погону са фокусом, али не искључиво, на електроинсталације; одржава опрему у исправном стању и
контролише рад исте; извештава на сменском нивоу путем
маила о застојима, кваровима, интервенцијама и утрошеном материјалу; обавља електро инсталатерске послове
при инвестиционим радовима и монтажи опреме; помаже
и обучава раднике у обављању посла; самоиницијативно
предлаже евентуална побољашања у раду и побољшања
на опреми; Води евиденцију о извршеним радовима у складу са ИСО стандардом и одговара за то; о свим интервенцијама и утрошеном материјалу као и о већим кваровима
обавештава пословођу одељења одржавања; стара се о
уредности и чистоћи радионице, алата и приручних залиха
резервних делова и материјала; активно учествује у спровођењу годишњег ремонта, превентивних активности и
прегледу опреме; контактира пословођу производње и обавештава га о дужим застојима; спровођење процеса рада у
складу са захтевима система менаџмента квалитетом, безбедности хране и заштите животне средине. Коришћење
личних заштитних средстава у циљу испуњавања мера о
безбедности и здрављу на раду; обавља и остале непоменуте послове за потребе техничког одржавања.

24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 024/623-201
e-mail: ivona.lukacevic@tvbratstvo.rs

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке; радно
искуство од 6 месеци до 24 месеца.

Столар

у централној лабораторији, на
одређено време од 12 месеци

Хемијски техничар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар.

Краниста

на одређено време, 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме било ког образовног
профила.
ОСТАЛО: Кандидати могу своје биографије слати на горенаведену имејл-адресу. Ближе информације на наведени
број телефона. Оглас важи до 28.02.2019. године.

Национална служба
за запошљавање

Опис посла: обавља физичко-хемијску анализу сировина, полупроизвода и готових производа (храна); обавља
физичко-хемијску анализу воде, освежавајућих безалкохолних пића, воћних сокова; ради на пријему, означавању
и евиденцији узорака у лабораторијски дневник; припрема
растворе и реагенсе неопходне за обављање анализа; ради
на лабораторијским апаратима и на валидацији метода које
се користе у раду; контролише и одржава мерне опреме и
води одговарајуће записе; води релевантну документацију
за еталонирање и одржавање опреме; поштује дефинисане рокове за спровођење анализе, као и прописане методе
и радна упутства; упозорава руководиоца лабораторије/
аналитичара на запажања релевантна за резултате испитивања; рукује хемикалијама, прати потрошњу и даје предлоге за набавку материјала за рад (стакла, хемикалија...);
прати испоруке, залихе потрошног материјала, евидентира
у картоне - води потребну документацију; одржава хигијену у лабораторији. Обавља остале непоменуте послове по
налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијско технолошки
техничар, хемијски лаборант, прехрамбени техничар; радно искуство од 6 месеци до 24 месеца.
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Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Култура и информисање
ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
zaposljavanje@atlanticgrupa.com. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

TAM FISH & SHRIMPS DOO
35250 Параћин, Царице Милице 92

Радник на пословима ручног
чишћења ракова у фабрици за
прераду рибе
50 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I- IV степен стручне спреме. Обезбеђен превоз и исхрана. Кандидати могу
да се јаве на број телефона: 069/415-0888. Лице за контакт
је Мирјана Стојковић. Рок важења конкурса је 15 дана од
дана објављивања.

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
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.

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

Возач теретног возила са
приколицом

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

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

МГВ ДОО НИШ

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

Возач теретног возила

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 2/4
тел. 035/244-580, 035/221-817

Директор

5 извршилаца

на период од четири године

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.

УСЛОВИ: високо образовање, област менаџмента, организационих наука или економије, на студијама другог
степена, дипломске академске студије - мастер; мастер
струковне студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије -по пропису који уређује
високо образовање од 10.09.2005 или високо образовање
из наведених области на основним студијама у трајању од
четири године -по пропису који је раније регулисао високо образовање, до 10.09.2005; 5 година радног искуства у
култури, најмање 6 месеци руковођења установом културе,
да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности и да има општу здравствену способност.

Култура и информисање
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 28

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; радно искуство
од најмање 5 година у струци. Кандидат треба да достави: кратку биографију са подацима о пословима које је
обављао и радним резултатима, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење да није под
истрагом и 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 директора, доказ о стручној спреми и потврду о радном искуству.
Кандидат је дужан да предложи програм рада и развоја
Позоришта као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом, у оригиналу или
оверене фотокопије, доставити Управном одбору на горенаведену адресу. За све информације кандидати се могу
обратити управи позоришта. Непотпуне и неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве и пријаве без потребних доказа, Управни одбор ће одбацити закључком против
кога се може изјавити жалба у року три дана од дана достављања закључка.

ЗАВИЧАЈНА ГАЛЕРИЈА
„Др ВИНКО ПЕРЧИЋ“

24000 Суботица, Максима Горког 22

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште
услове: да је држављанин Републике Србије, да има високу стручну спрему, VII степен стручне спреме, академије
ликовних уметности, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске способности, да
против њега није покренут кривични поступак за дело које
га чини недостојним за обављање дужности директора,
односно да није правоснажном судском одлуком осуђен
за кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора установе. Кандидати за директора уз
пријаву подносе: предлог програма рада и развоја Галерије
за период 2019-2023. године, диплому или уверење о стеченом високом образовању (оверену фотокопију), доказ о
радном искуству (фотокопија радне књижице и/или потврда од послодавца), уверење о држављанству Републике
Србије (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 против њих не води кривични поступак (издато од стране месно надлежног основног суда - према пребивалишту
кандидата), уверење да нису осуђивани правоснажном судском одлуком (издато од стране РС МУП ПУ - према пребивалишту кандидата), детаљну радну биографију.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима о испуњености
услова се подносе Управном одбору Завичајне галерије „Др
Винко Перчић“ Суботица, непосредно, радним данима од
10 до 18 часова, у просторијама Галерије или препорученом пошиљком у затвореној коверти, са назнаком „Пријава
за конкурс директора - не отварати“, на горенаведену адресу, најкасније у року од 8 дана од дана оглашавања.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
подноси следећу документацију: предлог програма рада
и развоја Библиотеке за период од четири године, доказ
о радном искуству у култури, оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, доказ о руковођењу
установом културе, биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада у култури
са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија
од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
оверену копију личне карте и доказ о општој здравственој
способности - лекарско уверење (оригинал). Благовремена
је свака пријава која је поднета у року од 8 дана од дана
објављивања јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор
одбацује закључком, против кога се може изјавити жалба оснивачу установе културе, у року од 3 дана од дана
достављања закључка. Жалба не задржава извршење
закључка. Кандидати могу да прегледају документацију
везану за рад библиотеке, опредељену одлуком УО, у току
рока за пријаву на конкурс, сваког радног дана од 08.00 до
14.00 часова у просторијама библиотеке. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова, са назнаком „За
конкурс за избор директора“, подносе се у писаној форми, путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ (за Управни одбор),
Кнегиње Милице 2-4, 35000 Јагодина, а могу се предати
и лично, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова, на
истој адреси. Сва обавештења о конкурсу могу се добити
на телефоне: 035/221-817, 035/244-580 и имејл библиотеке: nbjag@ptt.rs.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“
26300 Вршац, Светосавски трг 6
тел. 013/821-110

Директор

на мандат од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
испуњава следеће услове: стечено 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, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање пет година радног искуства у струци; активно
знање једног страног језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави следеће
доказе: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старију од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, диплому или уверење о
завршеном факултету (оверену фотокопију не старију од
шест месеци), исправе којима се доказује радно искуство
у струци (оригинал или оверену фотокопију не старију од
шест месеци), оверену копију радне књижице или потврду
послодавца, потврду послодавца, оверену копију решења
или уговора којим се потврђује рад на пројектима у области
културе / у области претежне делатности установе и др.
биографију кандидата која мора да садржи елементе који
доказују стручност, допунска знања и способности са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење
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Наука и образовање
надлежне полицијске управе о некажњавању (оригинал
или оверену фотокопију не старију од шест месеци), уверење да није правоснажно осуђиван. Кандидат за директора је дужан да уз пријаву предложи програм рада и развоја
Народног позоришта „Стерија“ Вршац за мандатни период
од четири године, као саставни део конкурсне документације. Доказ о општој здравственој способности доставља
изабрани кандидат. Пријаву са доказима и Програмом рада
и развоја Народног позоришта „Стерија“ Вршац доставити
на горенаведену адресу или непосредно у секретаријату
ове установе. Рок за подношење пријава кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се одбацују и исте се неће разматрати. Све додатне информације могу се добити на телефон
број: 013/821-110.

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
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Теорија права и
државе, предмети Увод у право и
Филозофија права

поновни избор, на одређено време од
пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 6 и чланом 75 став 4 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17,
27/18 и 73/18) и члановима 112 и 115 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду. Обавезна својеручно
потписана пријава кандидата, у три примерка, са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), у једном примерку,
подноси се у писарници Правног факултета Универзитета у
Београду, Булевар краља Александра 67, од 08.00 до 15.00
часова или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Социологија
Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Физичка географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и чланом
116 и 121 Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова,
радови, оверене копије дипломе о одговарајућој стручној
спреми), подносе се Географском факултету, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем
образовању (оверену копију дипломе, да није старија од 6
месеци), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старије од
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве на
конкурс слати на адресу: Средња занатска школа, Београд
- Раковица, 11090 Вукасовићева 21а.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11070 Нови Београд
Данила Лекића Шпанца 27

Београд, Војводе Степе 305

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

Асистент за ужу научну област
Информационо-комуникационе
технологије
на одређено време од 3 година

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС” бр. 88/17), 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.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11191 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Дефектолог наставник

са одељењским старешинством у
посебним условима, на одређено
време као замена за запосленог
изабраног за директора у току првог
мандата
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/18-др.закони):
1) одговарајуће образовање из чл. 140, 141 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и
11/2016) - дипломирани дефектолог - олигофренолог; 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. Докази о испуњености услова под

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018),
и то: 1. да има стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да има дозволу за рад, односно положен
стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3. да
има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност); 4. да има најмање осам година радa у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да
лице није правноснажном пресудом осуђено за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања: потврда садржи податак о радном стажу и
пословима које је лице обављало и издаје је установа у
којој кандидат ради (ако кандидат није у радном односу,
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно
искуство у области образовања и васпитања – оригинал);
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
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Наука и образовање
не старији од 6 месеци; радну биографију; уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
оквирни план рада за време мандата; уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија). Рок за подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане
пријаве са потребном документацијом доставити на адресу
школе лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за избор
директора“. Информације на број телефона: 011/3187-375.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област
Софтверско инжењерство
Наставник за ужу област Безбедност
информација
завршене основне и мастер студије
у области информатике, а докторат
и радови из области безбедности
информација - сајбер безбедности

Наставник за ужу област
Информациони системи
Наставник за ужу област Графички
дизајн
Наставник за ужу област Дизајн
интерактивних медија
Наставник за ужу област
Драматургија
Наставник за ужу област Маркетинг
стручност за комуникације,
медији и ПР

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор
у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивању радног односа наставника
и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са
чланом 75 Закона о високом образовању, радни однос се
заснива на одређено време за сва звања, осим звања редовног професора. Начин пријаве: Кандидати који испуњавају
услове конкурисања, потребно је да попуне електронску
пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursiza-zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да
пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs.
Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику, на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном: 011/2030-885 (Валентина Катић).

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Администратор информационог
система и база података
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; посебан услов
- 3 године радног искуства у струци у области информа-

Бесплатна публикација о запошљавању

ционих технологија. Документација коју треба доставити:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; уверење из казнене евиденције
да лице није осуђивано, да није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, оверену фотокопију дипломе односно уверење о стеченом нивоу образовања. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, сваког радног дана од 10 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник вештина за област
Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен факултет здравствених наука или
департман за биомедицинске науке, објављена најмање
два стручна рада из научне, односно стручне области за
коју се бира, најмање пет година радног искуства у настави
са студентима у високом образовању и најмање три године радног искуства на стручним пословима, примерено
области за коју се бира.

Наставник вештина за област
Медицина, ужа научна област
Здравствена нега
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија,
објављена најмање два стручна рада из научне, односно
стручне области за коју се бира, најмање пет година радног
искуства у настави са студентима у високом образовању и
најмање три године радног искуства на стручним пословима, примерено области за коју се бира.

Асистент за област Медицина, ужа
научна област Физикална медицина
и рехабилитација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписана прва година докторских студија биомедицинско инжењерство и технологије из научне области за
коју се бира, сваки од претходних нивоа студија са просечном оценом осам, као и да поседује склоности и способности за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаву са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, извод
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе,
списак радова и други прилози којима кандидат доказује да
испуњава услове конкурса), кандидати у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ треба да доставе на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област
Анализа и прогноза времена

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира, VIII степен стручне спреме и остали услови
предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником
о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18) и
Статутом и правилницима Универзитета у Београду. Непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18). Пријава треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис
досадашње наставне активности, опис досадашње научне
активности, преглед научних резултата, списак наставних
и научних публикација, списак цитата, најважније публикације и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну
на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html.
Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној
електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета: http://
www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на
наведену адресу (3. спрат, соба 652), у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“
11030 Београд, Страше Пинџура 1

Конкурса објављен у публикацији „Послови“
13.02.2019. године, исправља се у делу који се
односи на достављање докумената - доказа, тако
што се брише тачка 6, односно доказ под редним
бројем 6: „доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Физичка географија
Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Социологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и чл. 116
и 121 Статута Географског факултета. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних радова, радови,
оверене копије дипломе о одговарајућој стручној спреми),
подносе се Географском факултету, на наведену адресу у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Рачуноводство и пословне
финансије

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Физика кондензоване
материје

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника
на универзитету, које је донео Национални савет за високо
образовање, Стаутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду и општим актима Универзитета у Београду - Економског факултета, којима се уређују
услови и поступак за стицање звања наставника. Посебан
услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области специјалних биланса.

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Физика кондензоване материје
на одређено време од 5 година
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Доцент за ужу научну област
Статистика и математика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника
на универзитету, које је донео Национални савет за високо
образовање, Стаутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује поступак и оцена приступног предавања високошколске установе и општим актима Универзитета у Београду - Економског факултета, којима се уређују
услови и поступак за стицање звања наставника и поступак
и оцена приступног предавања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација
кандидата у области мултиваријационе анализе.

од 6 месеци (овај доказ подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана законом
(прибавља установа само за кандидата који је изабран, пре
доношења одлуке школског одбора); потврду о раду са
подацима о дужини трајања и пословима које је обављао;
биографију са кратким прегледом кретања у служби.
Пошто се образовно-васпитни рад у школи остварује и на
мађарском језику, кандидати морају имати доказ о знању
језика, сходно члану 141 става 7 Закона. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријава са наведеним доказима подноси се на горенаведену адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора“, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

34000 Крагујевац, Воје Радића 3 (локал 5)
тел. 034/252-230

БОР

на мандатни период од 4 године

ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ“

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које:
има одговарајуће образовање за васпитача или стручног
сарадника прописаног чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да
има најмање 10 година рада у установи, након стеченог
одговарајућег образовања; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; има радно искуство на
пословима образовања и васпитања (најмање 8 година
рада у предшколској установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања);
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 (члан 139 став 1 тачка 3 Закона); има држављанство Републике Србије; има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем
тексту: лиценца за рад); зна српски језик, односно језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад; има положен испит за директора установе. За директора може да
буде изабрано и лице које: има одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке студије),
студијама у трајању од три године или више образовање;
има радно искуство на пословима образовања и васпитања (најмање 10 година рада у предшколској установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања).

Кладово, 22. септембар 13
тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник гитаре

индивидуална настава, на одређено
време 12 месеци (могућност
запослења на неодређено време)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар гитариста 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музичар гитариста;
дипл. музичар - усмерење гитариста; академски музичар
гитариста; мастер музички уметник; проф. статус гитариста); без обзира на радно искуство, може и приправник.

Наставник клавира

индивидуална настава, на одређено
време 12 месеци (могућност
запослења на неодређено време)
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар пијаниста 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музичар пијаниста;
дипл. музичар - усмерење пијаниста; академски музичар
пијаниста; мастер музички уметник; проф. статус клавириста); без обзира на радно искуство, може и приправник.
ОСТАЛО: обезбеђени путни трошкови - до 100 км. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем поште, мејлом, или да се јаве на дате телефоне. Особе за контакт: Вања Златковић, Ирена Калинић.

КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; испуњеност општих
услова утврђених законом и следећих посебних услова: да
је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао
одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона, за
наставника ове школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139
став 1 тачке 3 Закона; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит
за директора установе; да зна српски и мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси доказе о испуњавању појединих услова конкурса, у виду оверених фотокопија одговарајућих исправа, и то: уверење о држављанству; диплому; дозволу за рад, односно уверење о законито
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
лекарско уверење од чијег издавања није прошло више
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Директор

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: тачан назив радног
места за које се кандидат пријављује уз навођење података
о томе када и где је објављен јавни конкурс на који се кандидат пријављује, име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, број телефона, имејл-адресу,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства, податке о стручном знању, искуствима, вештинама као и податке о посебним областима знања и вештина уколико их поседује. Уз пријаву се прилажу и докази
о испуњености услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: биографија са кратким прегледом кретања у
делатности и предлогом програма рада директора установе (предлог програма рада треба да буде јасан, кратак,
написан фонтом слова „Arial”, величина 12 и не дужи од 2
стране); оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (наведено је уједно и доказ да кандидат зна
српски језик, односно језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико је достављена диплома (оверена копија) од стране образовне установе у којој се наставни
програм изводи на српском језику); уверење о лиценци за

рад; уверење о положеном испиту за директора установе;
доказ о раду у предшколској установи на пословима васпитања и образовања; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора установе;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом; доказ да кандидат није осуђиван, у складу
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци у односу на дан
објављивања конкурса). Напомена: пријаву са документацијом може поднети и кандидат који нема положен испит
за директора установе, с тим да уколико буде изабран за
директора установе дужан је да испит положи у року од
2 године од дана ступања на дужност. Неблаговремене и
неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога
није допуштена посебна жалба. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и пријава која
је предата препорученом поштом и тада се као дан пријема
рачуна дан када је пошта примила пошиљку. У случају да
истек конкурсног рока пада у недељу или дане државног
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан.
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс са документацијом и
доказима подноси се у затвореној коверти, препорученом
пошиљком путем поште или лично у пријемној канцеларији
предшколске установе на адресу: ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац, Комисији за избор директора Предшколске установе
„Ђурђевдан“ Крагујевац - пријава на јавни конкурс за избор
директора - не отварај, 34000 Крагујевац, Воје Радића 3
(локал 5). Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Слободанка Бојовић, телефон број: 034/25-22-30.
Обавештења о конкурсу могу се добити сваког радног дана,
у периоду од 8.00 до 14.00 часова. Пријаве на конкурс са
достављеном документацијом не враћају се подносиоцима
већ остају у документацији Комисије за избор директора.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница
тел. 034/519-107

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ број 88/2017- у даљем тексту: Закон), као и Правилника о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 108/2015 од
24/12/2015 године) и то: које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставника те врсте
школе и подручја рада, 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 кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе 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 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, уколико кандидат то поседује, а у супротном
изабрани директор који нема положен испит за директо-
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ра, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); 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
одговрајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора
основне 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 став 1 и 2 Закона, за наставнике те врсте
школе и подручја рада, 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
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење привредног суда, не старије од 30 дана од дана
објаве конкурса); 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, уверење 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 од две године од дана ступања на
дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог
доказа неће сматрати непотпуном); доказ о радном стажу
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврда или уверење). 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 (уверење основног и вишег суда, не старије
од 30 дана); извод из матичне књиге рођених (на обрасцу
са трајном важношћу, 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 шаље 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 сматра дан
када је пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дан 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 узимати у разматрање. Пријава се може поднети
у просторијама школе или предати препорученом поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Комисији за избор
директора“. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се
добити телефоном на број 034/519-107.

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

Наставник у звање ванредни
или редовни професор за ужу
теоријско-уметничку област
Методика вокално-инструменталне
наставе (Методика наставе
дувачких инструмената и Методика
наставе флауте)
на одређено време од пет година или
на неодређено време
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УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности:
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 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 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
пут бирају у звање наставника и заснивају радни однос на
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. 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.

К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Примењена механика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из
научне области за коју се наставник бира. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2017, 27/2018 - др. Закон и 73/2018), Статутом Уни-

верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о
испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме
- оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним нивоима студија, одговарајући
доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању,
списак научних и стручних радова, као и саме радове и
све остале доказе од значаја за избор. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати
су дужни да доставе и у електронској форми на компакт
диску (CD), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање Универзитета у Крагујевцу - број IV-06-279 од 11.
04 2016. године и број IV-06-62/6 од 17. 01 2017. године
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању услова
конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање
ванредни професор за ужу научну област Примењена
механика“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници
Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ
“ЛОГОСАН“
Краљево, Четврти краљевачки батаљон 15/11
тeл. 069/485-2727
e-mail: logosankabinet@gmail.com

Дипломирани/мастер дефектологлогопед
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер: логопед, олигофренолог, соматопед, сурдлог; радно искуство: најмање
12 месеци у раду са децом; стручни испит, возачка дозвола
Б категорије, знање енглеског језика - средњи ниво. Рад
у сменама. Рок трајања конкурса: до 01.05.2019. године.
Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или
своје радне биографије доставити путем мејла, контакт
особа: Маја Јовановић.

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/547-206

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да кандидат има
одговарајуће образовање утврђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 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.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом подношења
пријаве на конкурс поднсу доказе о испуњености услова из
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада;
докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) овог
члана, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Копије морају бити оверене, а уверења не старија
од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

20.02.2019. | Број 817 |

27

Наука и образовање

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
36000 Краљево, Доситејева 44б
тел. 036/312-601

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе
може да буде лице које испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест: да има 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 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 ове тачке 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 психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик. Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање прописано
законом и образовање прописано правилником за наставника ове врсте школе, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); извод из казнене
евиденције, у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, издат од надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија, издат
након објављивања конкурса); уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит о знању српског језика (у обавези су да доставе
само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, остали кандидати доказују овај услов дипломом о стеченом образовању); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника
и стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија);
дозвола за рад директора - лиценца (оригинал или оверена
фотокопија) - достављају кандидати који су положили испит
за стицање лиценце за директора; потврда надлежне установе да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
установе (оригинал или оверена фотокопија) - достављају
кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе; извештај о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико
га је било у току рада кандидата; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење прибавља се пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања на дужност.
Школски одбор образује комисију за избор директора која
спроводи поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних
услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима
и прибавља мишљење наставничког већа о пријављеним
кандидатима. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Контакт телефон: 036/312-601, особа
за контакт Марија Кнежевић, секретар школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
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КРУШЕВАЦ
ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 036/446-700

Дефектолог наставник

са одељењским старешинством у
посебним условима, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад
са ученицима са сметњама у развоју - дефектолог из чл.
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС
- Просветни гласник“, бр. 17/18) и то: високо образовање
на студијама другог степена или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
а у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Попуњени и
одштампани формулар кандидати достављају са потребном документацијом (оверене фотокопије) о испуњавању
услова из текста конкурса за радно место за које конкуришу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони) за директора може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 овог закона и чл. 2-7
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
108/2015) и то: 1) да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони) за наставника или за психолога или педагога у подручју рада коме припада Медицинска школа (здравство и социјална заштита): А) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2. студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене студије
првог степена из научне области, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); Б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или
психолога; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузуи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) држављанство Републике Србије; 6) да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 8) да је савладало обуку и да има положен
испит за директора установе; изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност; 9) да кандидат
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или стручног
сарадника односно стручном испиту; уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким,
физичким и здравственим способностима за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузуимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (оригинал, не старији од 30 дана);
уверење привредног суда да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал, не старији од 30 дана); уверење надлежног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал не
старији од 30 дана); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених - нови образац
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи
за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на
другом језику); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор (извештај просветног
саветника); уколико није имао стручно-педагошки надзор
оригинал или оверену фотокопију доказа о томе (извештај
просветног саветника); уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или
оверену фотокопију извештаја о спољашњем вредновању
школе); радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби; оквирни план рада за време трајања мандата;
доказ о савладаној обуци за директора и положеном испиту
за директора установе уколико га поседује. Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке
и начин полагања испита за директора, положи наведени
испит у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештен о именовању директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Ближа обавештења се
могу добити у секретаријату школе, на телефоне: 037/440319 и 430-039. Пријаве на конкурс потписати и заједно са
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Наука и образовање
доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом
слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“, на адресу школе
или донети лично, радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/283-630

Наставник предметне наставе физичка хемија

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције

Наставник предметне наставе аналитичка хемија

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

Наставник предметне наставе органска хемија

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције

Наставник предметне наставе
- технологија фармацеутских
производа

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције

Наставник предметне наставе електротехника

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

Наставник предметне наставе хемија

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: За сва наведена радна места, 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 услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони), односно да: 1) има одговарајуће образовање,
у складу са чланом 140 истог Закона 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 групу предмета;
студије другог степена из области педагошких нуака или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдицсиплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошкх наука; б) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
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
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добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Поред наведених
услова кандидат у погледу степена и врсте образовања, за
радна места под бојем 1) до 5), треба да испуњава и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и
графичарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
21/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018) и то: 1) за радно место
наставник предметне наставе - физичка хемија: дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер
технолог; дипломирани инжењер технологије хемијског
и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер
хемијском и биохемијског инжењерства; дипломирани
физико-хемичар; професор хемије; дипломирани хемичар,
дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани
хемичар опште хмеије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство; професор биологије-хемије; дипломирани
професор биологије-хемије-мастер; дипломирани хемичар-биохемија; дипломирани професор хемије-мастер;
дипломиарни хемичар-мастер; дипломирани инжењер за
неорганску хемијску технологију; мастер физико-хемичар;
мастер хемичар; мастер професор хемије; мастер инжењер
технологије; 2) за радно место наставник предметне наставе - аналитичка хемија: професор хемије; дипломирани
хемичар; професор физичке хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер технолог; дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани
инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани
инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; дипломирани хемичар-професор хемије; дипломирани хемичар-биохемија; професор биологије-хемије; дипломирани професор биологије-хемије-мастер; дипломирани
хемичар-мастер; дипломирани професор хемије-мастер;
дипломирани инжењре хемијске технологије - биохемијски
одсек - фармацеутско-козметички смер; мастер хемичар;
мстер професор хемије; мастер физико-хемичар; мастер
инжењер технологије; 3) за радно место наставник предметне наставе - огранска хемија: професор хемије; дипломирани хемичар; професор физичке хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер технологије;
дипломирани инжењер технолог; дипломирани инжењре
технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани
инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани хемичар-професор хемије; дипломирани хемичар-биохемија; професор биологије-хемије; дипломирани професор биологије-хемије-мастер; дипломирани
хемичар-мастер; дипломирани инжењер хемијске технологије - биохемијски одсек - фармацеутско-козметички смер;
дипломирани професор хемије-мастер; мастер хемичар;
мастер професор хемије; мастер физико-хемичар; мастер
инжењер технологије; 4) за радно место наставник предметне наставе - технологија фармацеутских производа:
дипломирани инжењер фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут; дипломирани инжењер технологије
за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;
дипломирани инжењер технологије - сви одсеци и смерови
осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и
одсека за графичко инжењерство; дипломирани инжењер
технолог - сви одсеци и смерови осим неорганско-технолошког одсека, текстилно одсека и одсека за графичко
инжењерство; дипломирани инжење органске хемијске
технологије и полимерног инжењерства; дипломирани
инжењер технологије - одсек органска хемијска технологије и полимерно инжењерство; дипломирани инжењер
технологије за фармацеутско инжењерство; дипломирани
инжењер хемијске технологије - биохемијски одсек - фармацеутско-козметички смер; дипломирани инжењертехнологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;
магистар фармације; мастер инжењер технологије; завршене основно и мастер академске студије у области фармацеутских наука; односно изборно подручје фармацеутско инженејрство; 5) за радно место наставник предметне
наставе - електротехника: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; професор
електротехнике; професор физике; дипломирани физичар; дипломирани инжењер индустријске физике; дипломирани физичар-професор физике-мастер; дипломирани
физичар - теоријска и експериментална физика-мастер;
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар - примењена физика и
информатика-мастер; дипломирани професро физике мас-

тер; дипломирани физичар-мастер; мастер физичар, мастер професор физике; мастер инжењер електротехнике и
рачунарства. Поред наведених услова кандидат, у погледу
степена и врсте образовања, за радно место под бројем
6) треба да испуњава и услове прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника из опште образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018) и то:
6) за радно место наставник предметне наставе - хемија:
професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије-хемије; професор физике-хемије; професор географије-хемије; дипломирани инжењер хемије - аналитички
смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство; дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер (лице које је стекло академско
звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијском програму из области
хемије), мастер хемичар; мастер професор хемије, мастер
физикохемичар.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњени пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
диплому (уверење) о траженој врсти и степену стручне
спреме, односно образовања; уверење о неосуђиваности
(не сме бити старије од дана објављивања конкурса); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе);
извод из матичне књиге рођених (документа се достављају
у оригиналу или у овереној фотокопији). Доказ да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњен пријавни формулар
са траженом документацијом достављају школи у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе,
са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Решење о избору
кандидата по објављеном конкурсу донеће се у складу са
чл. 154 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања. Сва додатна објашњења кандидати могу добити
путем телефона: 016/283-630.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: средња стручна спрема; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; познавање српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; завршена обука за педагошког асистента (завршен прописани програм
обуке за рад са децом и ученицима ромске националне
мањине).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, не старију од 6 месеци; оверену фотокопију сертификата о завршеном програму обуке
за рад са децом и ученицима ромске националне мањине
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије до шест месеци) полицијске управе да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
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кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из МК држављана (оригинал или оверена фотокопија, не старије до шест месеци);
кратку биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на горенаведену адресу:
ПУ „Бамби“, Лозница, Генерала Јуришића 3 или лично на
адресу ПУ „Бамби“ - објекат „Чаролија“ (код нове цркве),
Веселина Мисите 26. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Клупци, Ратарска бб
15300 Лозница

Професор историје

на одређено време ради замене
директора који се налази на функцији
у првом мандату, са нормом од 90%
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања (у
даљем тексту: Закон) као и услове из члана 2 тач. 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018) - у даљем тексту: Правилник.
Одговарајуће високо образовање: професор историје;
професор историје и географије; дипломирани историчар;
мастер историчар; дипломирани историчар-мастер; мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана
140 Закона и члана 2 тач. 6 Правилника, уверење о неосуђиваности, као и уверење да се против кандидата не води
поступак пред надлежним судом (оригинал, не старије од
шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да
је држављанин Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности, коју врши надлежна служба за запошљавање.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом, достављају школи, на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“ Клупци, Ратарска бб, 15300 Лозница или лично.
Конкурс ће спровести Конкурсна комисија коју именује
директор школе. Лице задужено за давање обавештења је
секретар школе, телефон 015/874-664. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а
тел. 018/278-000, 064/941-4015
069/801-4277
e-mail адреса: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Екологија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука, еколошке науке, VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Заштита
животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука, инжењерство заштите животне
средине, VIII степен стручне спреме.
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Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Информатика
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке; доктор наука
- пословна информатика; доктор техничких наука за рачунарску технику; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Електроника
и електротехника
на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука за електротехнику; доктор техничких наука за електронику; доктор техничких наука за рачунарску технику; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Педагогија
на одређено време

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

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Психолошке
науке
на одређено време
2 извршиоца

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

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Саобраћајно
инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - саобраћајно инжењерство; доктор
наука за друмски саобраћај; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Техничке
науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор машинства за обраду метала; доктор техничких наука за машинске конструкције; доктор техничких
наука за производно машинство; VIII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до
20.03.2019. Кандидати могу да се обрате послодавцу на
наведене бројеве телефона, да своје радне биографије
доставе на назначен имејл или проследе на наведену адресу послодавца. Лице за контакт: Драган Николић.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а
тел. 018/278-000, 064/941-4015
069/801-4277
e-mail адреса: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Технолошке
науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука прехрамбене технологије, VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор
наука - научна област Економија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор економских наука; доктор економских
наука за трговину; доктор менаџмента; VIII степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведене бројеве телефона, да своје радне биографије доставе
на назначени мејл или проследе на наведену адресу послодавца. Особа за контакт: Драган Николић.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Теоријска и примењена
механика флуида
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о
високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета
у Нишу”, бр. 3/2017). Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања
приступног предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника предвиђено као обавезни
услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”,
бр. 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе документацију
којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; 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; уверење надлежне полицијске
управе да против кандидата није изречена правноснажна
пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, које је издато након датума расписивања овог
конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће се неуредним пријавама
и неће бити разматране, о чему Факултет доноси посебан
закључак.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звању ванредног
или редовног професора 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, 6/18
и 7/18), 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). Пријаве
кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у
Нишу, на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву је неопходно доставити
биографију, оригинале или 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
испуњености 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 часа 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. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве кандидата које нису поднете на напреднаведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити
разматране.

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

Наука и образовање

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЈОШАНИЦА“

36300 Нови Пазар, Лукаре бб
тел. 020/433-493

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17 и 27/2018 - др. закони); услове из члана 2 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 108/2015), услове
прописане у чл. 57, 58, 61, 62 и чл. 63 Статуа ОШ „Јошаница“ Лукаре, Нови Пазар, деловодни број 41/1 од 06.03.2018.
године и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има
психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом
и ученицима; 3) доказ 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 којем се остварује образовно-васпитни рад;
6) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; 7) да има дозволу за рад наставника, стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе;
8) да није осуђивано правоснажном пресудом за привредни
преступ у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да достави: уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
доказ (диплома) да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверен препис
или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверен
препис или оверена фотокопија); потврду о радном стажу
од најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стечено одговарајућег
образовања (оригинал или оверена фотокопија); радну
биографију; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолоетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита , за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокпија); уверење или други одговарајући
доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредн
преступ у вршењу раније дужности; уверење или други
одговарајући доказ да против канидата 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; доказ да зна српски језик (стечено средње образовање, више или високо образовање
на српском језику) или да има положен испит из босанског
језика по програму одговарајуће високошколске установе;
доказ да зна босански језик (стечено средње образовање,
више или високо образовање на босанском језику) или да
има положен испит из босанског језика по програму дговарајуће високошколске установе; доказ о положеном испиту
за директора установе (оригинал или оверен препис или
оверена фотокопија) - пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит, изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност; директору
који не положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност, престаје дужност; уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказује
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се лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена
установа). Пријаве на конкурс се могу поднети непосредно
у школи или путем поште, препоручено на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од дана
обајвљивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По истеку рока за подношење пријаве на конкурс неће се примити
или прихватити накнадно достављање докумената.

НОВИ СА Д
ОШ „БРАЋА НОВАКОВ“

21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе:
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, кратку биографију или
CV, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од
стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци).
Доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси само кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Докази о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

Курир
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 и
чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони ). Потребно је да кандидат поседује средње образовање
(минимум), односно средњу стручну спрему.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 - др. закони). Уз пријавни
формулар кандидат треба да достави: биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (издато од надлежног МУП-а,

оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број телефона:
021/832-894.

ОСНОВНА ШКОЛА
„15. ОКТОБАР“

Пивнице, Маршала Тита 99

Наставник информатике и
рачунарства

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Школска 1

Наставник српског језика

са 88,89% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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. 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 тачке 1), 3), 4)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурса, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитиања прописано је да се одговарајућим високим образовањем сматра образовање 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Обавезно образовање
лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
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системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из претходног става ове тачке. Кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018) чланом 3 став 1 тачка 1 а) Правилника прописано
је: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: Српски језик а) Српски језик: професор
српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, рофесор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани
компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности), професор
српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог
из области филолошких наука; професор југословенске
књижевности и српског језика; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; да је држављанин Републике Србије;
уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или
оверена копија; доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата
и стечена на српском језику) уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавање,
пре доношења решења о избору кандидата. Кандидат који
буде изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду
достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не
старије од 6 месеци). Кандидати су дужни да одштампају
и попуне пријавни формулар на званичној интернет ста-
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ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/), који заједно са потребном документацијом достављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Приложена документа се
не враћају. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, телефон: 021/771-207.

Библиотекар

са 11,11% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовоања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4)-5)
овог члана саставни су део пријаве на конкурса, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитиања прописано је да се
одговарајућим високим образовањем сматра образовање
стечено на: 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. Обавезно образовање лица из члана
140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
претходног става ове тачке. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). Чланом 6
став 1 тачка 8 Правилника прописано је: послове стручног
сарадника могу да обављају: библиотекар: дипломирани
библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности, професор, односно
дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за
библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика
и књижевности, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), професор југословенских књижевности, дипломирани компаративиста и библиотекар.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; да је држављанин Републике Србије,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија); доказ да није осуђиван правноснажном

пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата
и стечена на српском језику), уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавање,
пре доношења решења о избору кандидата. Кандидат који
буде изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду
достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој спсобности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не
старије од 6 месеци). Кандидати су дужни да одштампају
и попуне пријавни формулар на званичној интернет станици Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/), који заједно са потребном
документацијом достављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Приложена документа се не враћају. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, телефон: 021/771-207.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до истека мандата директора школе, а
најкасније до 2. јануара 2023. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитиања прописано је да се одговарајућим високим образовањем сматра образовање стечено
на: 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; 3) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивлаи високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона
је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
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Наука и образовање
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 претходног става
ове тачке. Кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:
1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 6) професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; да је држављанин Републике Србије, уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из
МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (диплома издата и стечена на српском језику) - уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за
послове запошљавања, пре доношења решења о избору кандидата. Кандидат који буде изабран у обавези је да
пре закључења уговора о раду достави доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци). Кандидати су дужни да одштампају и попуне пријавни формулар
на званичној интернет станици Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/), који
заједно са потребном документацијом достављају на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Приложена документа се не враћају. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, телефон: 021/771-207.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну
област Исхрана животиња
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Болести
животиња и хигијена анималних
производа
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област
Оплемењивање, репродукција и
биотехнологија животиња
на одређено време до 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област
Социологија

на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област
Болести животиња и хигијена
анималних производа
на одређено време до 5 година

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 др. закон), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова
по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом,
списак научних и стручних радова, као и доказе о њиховом
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми.
За наставна звања (доцент, ванредни или редовни професор), кандидати треба да попуне електронски образац који
се налази на сајту Универзитета Нови Сад - https://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje (исти доставити на имејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку
одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно је
приложити и доказ, у виду одлуке решења или потврде.
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави), поред
биографских података, научних и стручних радова, као и
доказа о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21466 Куцура, Ослобођења 6

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015): да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или
психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степана 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 члана 140 став 1 тачка 1) подтачка
(2) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Рапублике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Дужност директора школе може да обавља лице које има:
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017) за наставника те врсте школе и подручја

рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућем образовањем
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), дужност
директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017) 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. Кандидат за директора школе дужан је да уз пријаву приложи: препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; препис или оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврду о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања); доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом (лекарско уверење - оригинал или оверена фотокопија, може и из досијеа, а кандидат
који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора,
доставити ново лекарско уверење); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверење суда опште
надлежности 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 дужности, 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
или оверену фотокопију уверења Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности - не старије од 6 месеци; уверења
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених (за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе) - оригинал или оверена фотокопија; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника
уколико га поседује); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања,
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора школе; биографију са кратким прегледом кретања у служби; доказ о знању српског
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(доказ о познавању језика у складу са одредбом члана
141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, број 88/2017), стечено средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе;
доказ о савладаној обуци и положен испит за директора
установе - оригинал или оверена фотокопија, уколико кандидат поседује (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном). Фотокопије докумената морају бити оверене
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у
разматрање. Изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетну документацију доставља лично (од 9 до 13
часова, код секретара школе) или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон:
021/727-905.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Возач возила Б категорије

на период од најдуже 2 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад. У погледу образовања,
кандидати треба да испуњавају следеће услове: средње
образовање. Додатна знања/испити/радно искуство:
возачка дозвола Б категорије. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја постављен је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни однос у
установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту, на
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском
поштом неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела (из казнене евиденције
МУП-а); доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије. Конкурс спроводи
трочлана конкурсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се добити код секретара
установе, на телефон: 021/6040-656.

ЕДУКОНС УНИВЕРЗИТЕТ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област
енглески језик
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања, а пријаве са потребном документацијом,
којом се доказује испуњеност услова, подносе се у седишту
Факултету.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

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)
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама првог степена (основне академске,
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односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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 Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат
доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 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 горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код директора и секретара предшколске установе и путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК“
36310 Сјеница, Нова бб

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсустава
3 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, више образовање
- васпитач, у складу са посебним законом; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 и тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоај. Уз пријавни фолмулар кандидат
треба да достави: биографију, извод из матичне књиге
рођени, уверење о држављанству Републике Србије, оверен препис(фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење МУП а неосуђиваности за кривична дела из
тачке 3. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс и осталу
потребну документацију заинтересовани кандидати могу
доставити лично или путем поште.

Национална служба
за запошљавање

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
са функције вршиоца дужности
директора школе
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до
10. септембра 2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или да је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује
звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“,
бр. 5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); 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 и да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду са факултета о положеним испитима из психологије, педагогије, методике у
вредности 30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду о
положеном стручном испиту, извод из МК рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско
уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а
уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Административни радник

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању.

Техничар одржавања
информационог система и
технологија

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама и Правилника о систематизацији радних
места у Медицинској школи „Др Алекса Савић“.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из МК рођених и
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење
се доставља пре потписивања уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до
31.08.2019.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/15, 13/17 - ОУС и 113/17), кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање
- IV степен стручне спреме; 2) савладан програм обуке за
педагошког асистента прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул); 3) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографију;
попуњен пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs; оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију документа којим се
доказује савладан програм обуке за педагошког асистента
(уводни модул); уверење из казнене евиденције МУП-а о
некажњавању; доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у складу са чл. 141 став 7 Закона
(да је лице стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положио испит из тог језика по програму високошколске
установе); доказ о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на проверу психофизичких способности кандидата 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 школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефон који су навели у
својим пријавама. У складу са чл. 155 став 7 Закона, установа у поступку избора педагошког асистента прибавља
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Пријаву са
доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа за наведено радно место и биографијом доставити на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
25211 Светозар Милетић, Tрг слободе 1
тел. 025/840-041
e-mail: osbratstvojed@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 122 став 5, чл. 139 и чл. 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони). Дужност
директора може да обавља лице које има: 1) одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (наставник и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1. на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
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дије) 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 из одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из
чл. 140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, 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 у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат треба да има и: 2) дозволу за рад
(лиценцу) наставника, васпитача или стручног сарадника;
3) обуку и положен испит за директора установе; 4) најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одгововарајућег образовања;
5) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

шењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015)
- у даљем тексту: Правилник, а у складу са чланом 7 став 5
Правилника, издат од основног суда (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс) - уколико се доставља оверена фотокопија оверено код јавног бележника;
уверење о неосуђиваности привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности, не старије од 30 дана; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс) - уколико се доставља оверена фотокопија оверено код јавног бележника; извод из матичне књиге рођених - оригинал; оригинал или оверена фотокопија доказа
о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом средњем, вишем
или високом образовању или потврда о положеном испиту
из језика по програму одговарајуће високошколске установе (уколико се доставља оверена фотокопија оверено код
јавног бележника); оверена фотокопија доказа о резултату
стручно-педагошког надзора (извештаји просветног саветника), кандидат је дужан да достави извештај уколико је
над његовим радом вршен стручно-педагошки надзор (оверено код јавног бележника); уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред доказа из претходне тачке достави
и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, оверена фотокопија (оверено
код јавног бележника). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном
уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност
услова за избор директора прописаних чланом 122 став 5,
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2, а изузетно и став 3
Закона о основама система образовања и васпитања, а који
су у конкурсу наведени у делу „Услови за избор директора“.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс се
подноси непосредно или путем препоручене поште на
горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за директора“.
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе,
на телефон број: 025/840-041.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова саставни су део
пријаве на конкурс. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора. Пријава
на конкурс за избор директора школе, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и
2 (изузетно и став 3) Закона о основама сиситема образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (оверено код јавног бележника); оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно стручни испит)
- оверено код јавног бележника; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (оверено
код јавног бележника); оригинал или оверену фотокопију
уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс) - уколико се доставља оверена фотокопија оверено код јавног бележника;
оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство) - уколико се
доставља оверена фотокопија оверено код јавног бележника; оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издато од полицијске управе (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс) - уколико се доставља оверена фотокопија оверено
код јавног бележника; оригинал или оверена фотокопија
доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања стеченог: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника Економско-трговинске школе и
подручја рада (Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам), педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-

20.02.2019. | Број 817 |

35

Наука и образовање
торно понашање; некажњавање за дела за која је надлежан основни суд и привредни суд; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); лекарско уверење (може постојеће
лекарско уверење, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); доказ о држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; доказ о знању српског
језика (на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи), уколико одговорајуће образовање није стечено на том
језику (оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности МУП-а; уверење о некажњавању из основног
суда и привредног суда; потврду о годинама рада после
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс
пријави лице за које је извршен стручно-педагошки надзор просветног саветника, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс директора“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на телефон: 022/310-035.

Посао се не чека, посао се тражи
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел./факс: 022/639-061

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: врста стручне спреме: дипломирани музички
педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог;
професор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе;
дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог. Кандидат
треба да испуњава и остале услове прописане чл. 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања:
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон)
и у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 16/2015, 11/2016 и 2/2017), Правилника о
степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 18/2013 и 2/2017), одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима за кандидате из ужег избора који испуњавају
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Наведени услови
се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова су саставни део
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, који се прибавља пре закључења уговора о раду.
Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању и оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; извод из МКР (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ
о знању српског језика и језика 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. Сви докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или
оверене фотокопије. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лице за
контакт: Наташа Јовановић. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

22245 Моровић, Краља Петра 18
тел. 022/736-024

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, 88/2017 и 27/2018, у даљем тексту: Закон),
члана 2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 108/2015), директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 ставови 1
до 5 и чланом 140 ставови 1 и 2 Закона. Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора школе и најмање
осам година рада у школи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 овог Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140. став 3 овог Закона за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора школе и најмање
десет година рада у школи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
За директора школе може да буде изабрано лице: 1) које
има одговарајуће високо образовање за наставника школе, за педагога и психолога школе, које је стекло: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, при чему 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) које има
одговарајуће радно искуство на пословима образовања и
васпитања; 3) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
или привредни преступ утврђен Законом; 5) за које није, у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање,
односно 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 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; 6) које има држављанство Републике Србије;
7) које зна српски језик јер се на њему остварује образовно-васпитни рад; 8) које има дозволу за рад (положен
стручни испит) за наставника, педагога, психолога, обуку
и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће документе, односно доказе да испуњава
потребне услове: биографске податке, односно радну
биографију; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању дозволе за
рад - оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада
у школи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања - потврду у оригиналу о најмање 8 година рада на пословима образовања и васпитања (односно 10 година у случају да се
на конкурс пријави кандидат који не испуњава услов у
погледу одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1
и 2, а има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3
Закона); уверење да није осуђиван за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење МУП-а/
издвод из казнене евиденције, не старије од шест месеци); уверење привредног суда да кандидат за директора није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од шест
месеци); уверење надлежног суда да против кандидата
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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 кривчна дела (не старије од шест
месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених (у оригиналу или оверену копију); доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит за директора школе (оверену копију); изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност,
сагласно члану 122 став 9 Закона; доказ да кандидат зна
српки језик на коме се изводи образовно-васпитн рад
(само кандидат који није образовање стекао на српском
језику; кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из спрког језика
- у оригиналу или оверену фотокопију); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе (извештај просветног саветника-фотокопија, уколико га има) и оцену
спољашњег вредновања за кандидата који је претходно
обављао дужност директора школе (фотокопија); доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (може и из досијеа, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења посебног уговора о
правима и обавезама директора, доставити ново лекарско уверење, оригинал); програм рада кандидата. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми доставља
школи, уз пријаву. Пријаве са потребном документацијом и доказима достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама НСЗ
„Послови”, на адресу школе у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор диркетора школе”, лично или
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање, као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Ближа обавештења се могу добити сваког радног
дана од 08.00 до 12.00 часова, на телефон: 022/736-024,
имејл: bosutmorovic@gmail.com.

ОШ „РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“
22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1
тел. 022/580-009

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са места
директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) и
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): 1) професор разредне наставе; 2)
професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 4) мастер
учитељ; 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Остали
услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: одштампан
пријавни формулар који кандидат попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о стеченом високом образовању
(оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавиће школа. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 022/580-009.
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СУБОТИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 814,
од 30.01.2019. године, за радно место: наставник
на струковним студијама - предавач за ужу научну област Електротехничко инжењерство, у делу
који се односи на назив уже научне области, због
настале техничке грешке исправља се и гласи:
„ужа научна област: Рачунарско инжењерство”.
Сви остали делови конкурса остају непромењени.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Наставник разредне наставе на
српском језику

на одређено време до повратка
запосленог са обављања функције
директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018),
и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 1)студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педгошких наука на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице које је
стекло образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области
или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у разредној настави
може да изводи: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу. У радни однос може
бити примљено лице под условима прописаним законом
и ако уз одговарајуће образовање има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
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 на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: За наведено радно место кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе и: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци, оверен препис или оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању, доказ
надлежне полицијске управе 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 (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског
језика на којем ће се остваривати образовно-васпитни рад
у школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику), радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос, у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор са
кандидатима са листе. Комисија доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве слати на адресу: ОШ „Јован
Микић“, Саве Ковачевића 16, 24000 Суботица, са назнаком
„За конкурс“ или предати лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 024/548-909. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ“
31242 Кремна, Кремна бб
тел. 031/3808-495

Стручни сарадник педагог
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да је стекао одговарајуће
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 групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарјуће 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; и да испуњава услове из чл.
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 којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 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.
ОСТАЛО: 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 закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да
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приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од
шест 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 у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом доставити лично или поштом
на адресу школе: Основна школа „Богосав Јанковић“ Кремна, Кремна бб, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 031/3808495.

ВАЉЕВО
ОШ „АНДРА САВЧИЋ“

14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Педагошки асистент

за рад у Ваљеву и Горњој Грабовици,
на одређено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; савладан
програм обуке за педагошког асистента; познавање ромског језика; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поред краће биографије доставе: диплому о стеченом
образовању - оригинал или оверену копију; сертификат
издат од стране Минисарства просвете и науке о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; доказ о
познавању ромског језика; потврду о познавању ромског
језика издаје високошколска установа или национални
савет ромске националне мањине на основу положеног
стандардизованог теста које издаје Министарство; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија) и извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору наставника, односно стручног сарадника, кандидати који уђу у ужи избор се упућују на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима. Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба запошљавања.

Пословни центри НСЗ
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Секретар установе

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са боловања
УСЛОВИ: 1) дипломирани правник - мастер, који је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или дипломирани правник,
који је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
2) положен стручни испит за секретара или положен правосудни испит или стручни испит за запослене у органима
државне управе или државни стручни испит; 3) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4) 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; 5) да има држављанство Републике Србије;
6) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњавању услова: уз попуњен пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, приложити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о
положеном стручном испиту за секретара или положеном
правосудном испиту или стручном испиту за запослене у
органима државне управе или државном стручном испиту;
извод из матичне књиге рођених/венчаних (нови образац - оригинал или оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење доставити пре
закључења уговора о раду. Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом на горенаведену
адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закон),
односно: 1) одговарајуће високо образовање стечено: 1. на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. 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: 2) поседује
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценцу); 3) има обуку и положен испит за директора школе, односно лиценцу за директора школе (кандидат који не
поседује лиценцу за директора може бити изабран, али ће
бити у обавези да испит за директора школе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); 4) има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стећеног образовања; 5) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора); 6) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) има држављанство Републике Србије; 8) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 14 став 1 и 2 Закона,
дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат треба да достави: биографију са кратким
прегледом кретања у служби или радном односу и предлог
мера, организације и начина руковођења школом коју би
спровео као директор; диплому о стеченом одговарајућем
образовању у складу са чланом 140 Закона (оригинал или
оверена копија, овера документа не сме бити старија од 6
месеци); уверење да има одговарајуће радно искуство на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење мора садржати јасно наведено радно место на којем је кандидат стекао радно искуство
на пословима образовања и васпитања (уверење не може
бити старије од шест месеци); уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту (оригинал или оверена
копија која не може бити старија од шест месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија, уверење не
може бити старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених издат на новом обрасцу (оригинал или оверена
копија која не може бити старија од шест месеци); очитана лична карта кандидата; уверење из казнене евиденције
МУП-а (оригинал или оверена копија, уверење не може бити
старије од шест месеци); уверење надлежног основног и
вишег суда (оригинал или оверена копија, уверење не може
бити старије од шест месеци); уверење надлежног основног
и вишег јавног тужилаштва (оригинал или оверена копија,
уверење не може бити старије од шест месеци); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата,
доставља кандидат који поседује извештај просветног саветника (копија); уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику или бугарском језику, у обавези је да достави
доказ да зна српски језик или бугарски језик као језици на
којем се остварује образовно-васпитни рад (оригинал или
оверена копија дипломе о стеченом средењем или вишем
образовању или потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског или бугарског
језика, која не може бити старија од шест месеци); кандидат
који има положен испит за директора установе доставља
уверење о положеном испиту (оригинал или оверену копију
која не може бити старија од шест месеци); изабрани кандидат који нема положен испит за директора установе, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) доставља кандидат који буде изабран за директора, пре закључења уговора (оригинал или оверена копија
која не може бити старија од шест месеци). Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже оригинал или оверену копију
лекарског уверења из досијеа, ради достављања Министарству. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњености услова доставити путем поште на горенаведену адресу или лично код секретара школе, са назнаком „За
конкурс за избор директора“. Права, обавезе и одговорности
директора утврђују се посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа, на период
од 4 године, са пуним радним временом. Неуредне, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Школа није у обавези да врати конкурсну документацију
пријављеним кандидатима. Ближе информације о конкурсу кандидати могу добити од секретара школе, телефон:
017/877-091.
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утисак је
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон), стечено средње образовање и поседовање уверења о похађању програма обуке за педагошког
асистента (уводни модул). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: сведочанство о завршеном средњем
образовању (оригинал или оверена копија), уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија), оригинал уверења о неосуђиваности,
уверење о савладаном програму обуке за педагошког асистента (уводни модул) - оригинал или оверена копија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДИТУРИА“
Црнотинце, Прешево

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе, педагога или
псиколога; испуњеност услова за пријем у радни однос у
установи за образовање и васпитање, члан 139 Закона о
основама система образовања и васпитања; дозвола за рад
наставника стручног сарадника - лиценца; обука и положен
испит за директора школе; поседовање психичке, физичке и здраствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; 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; да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве се неће узети у
разматрање. Уз пријаву кандидат треба да приложи: доказ
о држављанству или уверење о држављанству РС; оверен
препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима - необавезно; лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, не старије од 6 месеци. У школи се изводи настава на
албанском језику. Ближе информације могу се добити код
секретара школе и на телефон: 064/893-0610.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог - васпитач у развојној
групи

предшколско васпитање и образовање

Дефектолог - наставник са
одељењским старешинством у
целодневној настави у посебним
условима
основно образовање и васпитање

Дефектолог - наставник корективни рад у посебним
условима

са 10% радног времена, средње
образовање и васпитање

Наставник практичне наставе у
посебним условима, подручје рада
Текстилство и кожарство
са 50% радног времена

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у
посебним условима, подручје рада
Машинство и обрада метала: Основе
машинства
са 30% радног времена

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

Наставник предметне наставе
са одељењским старешинством
у посебним условима, подручје
рада Машинство и обрада метала,
Материјали и обрада метала
са 40% радног времена

Наставник предметне наставе
са одељењским старешинством
у посебним условима, подручје
рада Машинство и обрада метала:
Технологија рада
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС
и 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
За радно место дефектолог - васпитач у развојној групи
кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано
чланом 39 став 1 тачка 6 Закона о предшколском васпитању
и образовању („Сл. гласник РС” бр. 18/2010 и 101/2017),
односно за рад са децом са сметњама у развоју у развојној
групи - одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер и специјалистичке академске студије) и одговарајуће високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године
- дефектолог - васпитач, у складу са Законом.
За радно место дефектолог-наставник са одељењским старешинством у целодневној настави у посебним условима, кандидат треба да испуњава прописане
услове у погледу степена и врсте образовања наставника
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).
За радно место дефектолог - наставник - корективни рад у посебним условима, кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да је стекао 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, уз претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године.
За радна места: наставник практичне наставе у посебним
условима, подручје рада Текстилство и кожарство и наставник предметне наставе са одељењским старешинством у
посебним условима, подручје рада Машинство и обрада
метала: Основе машинства, Материјали и обрада метала
и Технологија рада, кандидат треба да испуњава услове у
погледу одговарајућег образовања који су прописани члановима 140 и 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члановима 5 и 7 Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно да је:
За предмет практична настава: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада; текстилство и кожарство;
дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер
технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог,
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани
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инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер текстилно - машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију;
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни
и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар
конструктор; инжењер технологије за производњу кожне
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња кожне галантерије; инжењер технологије за обраду
и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки,
група производња коже и крзна; инжењер технологије за
производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим
образовањем и положеним специјалистичким испитом; за
образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме
предвиђене у алинеји 2. - 26. морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
За предмет Основе машинства: дипломирани инжењер
машинства; професор машинства.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1
и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога,
дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете
у подручју рада, Машинство и обрада метала.
За предмет Материјали и обрада метала: дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка;
дипломирани инжењер машинства; професор машинства;
дипломирани инжењер металургије. Наставници, поред
стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога; дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала.
За предмет Технологија рада: дипломирани инжењер
машинства; инжењер машинства; професор машинства; дипломирани педагог општетехничког образовања.

Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 4
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
доставља школи. Уз одштампани пријавни формулар
кандидат је дужан да достави следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању, а за радно место наставника практичне наставе: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању или
оверену фотокопију јавне исправе о стеченом средњем
образовању и положеном специјалистичком, односно
мајсторском испиту за образовни профил: конфекцијски
шивач и петогодишњем радном искуству у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 овог Закона, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (чл.
143 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (чл. 143
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, васпита-

ча, односно стручног сарадника (чл. 143 ст. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања). Доставити
и: оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
уверења односно дипломе о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога - за радна места: наставник
практичне наставе у посебним условима, подручје рада
Текстилство и кожарство и наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима, подручје рада Машинство и обрада метала: Основе
машинства, Материјали и обрада метала и Технологија
рада; оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
за кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, а која су наведена у
тексту конкурса, које издаје Министарство унутрашњих
послова, надлежна полицијска управа; оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије.
Кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику, доставља: за радно место: дефектолог-васпитач у развојној групи - оверену фотокопију
уверења о положеном испиту из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе; за остала радна места: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Одштампани пријавни формулар са документацијом траженом конкурсом, а којом
се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос
за рад на оглашеним радним местима, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“,
23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком „За
конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве односно пријавни
формулари неће се разматрати.

СОС ДЕЧИЈА СЕЛА
СРБИЈА
У СОС Дечијем селу Краљево – мрежи СОС хранитељских породица, деца без родитељског старања добијају нови дом и љубав, осећај сигурности и припадности,
подршку за правилан развој свих потенцијала и припрему за самосталан живот. У том циљу тражимо СОС родитеље/хранитеље (укључујући брачне парове) и СОС
породичне асистенте, спремне да живе и раде у оквиру СОС Дечијег села Краљево и да као хранитељи брину о деци у својим породицама.
Фондација СОС Дечија села Србија оглашава слободна радна места у СОС Дечијем селу Краљево за:

СОС РОДИТЕЉЕ / ХРАНИТЕЉЕ
укључујући и брачне парове
СОС родитељ / хранитељ је:
- професионалац за бригу о деци, који живи са децом у породичној кући у склопу СОС Дечијег села,
води њихов развој и независно руководи домаћинством;
- успоставља блиску везу са сваким дететом о којем брине, деци пружа потребну сигурност,
љубав и стабилност у топлом породичном окружењу;
- СОС породични асистент је особа која помаже СОС родитељу/хранитељу у бризи о деци
и свакодневним обавезама.
СОС родитељ / хранитељ:
- треба да има од 28 до 40 година (пожељно)
- средњу школу
- психофизички је здрав/а
- држављанин Србије
- да испуњава услове за хранитеља.
Обавезна је обукa и пробни рад.
Mолимо Вас да пошаљете писмо у којем наводите зашто бисте желели да постанете СОС
родитељ/хранитељ, заједно са својом биографијом, на адресу:
СОС Дечије село , Првомајска 46-А , 36000 Краљево
e-mail: karijera@sos-decijasela.rs
Детаљније информације можете добити на бројеве телефона:
036/375-451, 036/375-450.
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Караван културе говора у Србији

ЈЕЗИК ЈЕ ОГЛЕДАЛО ДУШЕ НАРОДА

У

2019. години настављена је акција
„Негујмо српски језик“ Министарства културе и информисања. „Где
је реч, ту је и образ“, „Да се речи
купују, мање би их било“, само су неке
од изабраних пословица на билбордима
у Београду, које указују на значај нашег
језика. Током фебруара у већим градовима у Србији гостоваће „Караван културе
говора“.
Језик није само средство за споразумевање, већ је и важан део културе и
идентитета једног народа. На конференцији поводом почетка пројекта „Караван
културе говора“, у Библиотеци града Београда речено је да ће се њиме „превозити“ добре говорне навике прво у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, а затим и у
другим градовима широм Србије.
У данашње време све мање водимо
рачуна како говоримо и пишемо, домаће
речи се веома често замењују страним,
углавном англицизмима, а млади у говору и писму све више користе скраћенице.
У покушају да се очува српски језик
и негује писменост, језичка и читалачка
култура, покренута је акција „Негујмо
српски језик“.
„Култура говора је запостављена и један од главних циљева је да поново буде
битна тема у нашем друштву. Говор је у
животу просечног појединца скоро 3 пута
више заступљен од писања“, овим речима
је Слободан Роксандић, један од оснивача
удружења „Изражајност“, отворио скуп.
У оквиру акције биће организоване и
радионице, а кроз интерактивна предавања и практичне вежбе заинтересовани
ће научити како да говоре на артикулисан и динамичан начин и како да елиминишу лоше говорне навике.
Владан Вукосављевић, министар културе и информисања у Влади Србије, истакао је да акција од самог почетка, од 2014.

Бесплатна публикација о запошљавању

године, даје добре резултате и додао да је
култура говора важна друштвена тема.
„Сведоци смо да се говор мења и временом губи на квалитету. Људи се изражавају све једноставније, посеже се за
изразима и појмовима са маргине језичког регистра, језик је изложен опасним
процесима банализације. Српски језик
је богат језик и сматрам да су овакве акције неопходне како бисмо га очували“,
рекао је Вукосављевић и подсетио да је
језик душа једног народа, а да су питања
језика, опште писмености и културе говора велика тема сваког друштва.
У „Каравану културе говора“ учествује и хуманитарац Арно Гујон, који је поделио своје искуство са учењем српског
језика и љубави према лепом изражавању. Каже да му је учешће у овој акцији

једна од највећих награда, због труда
који је уложио у учење нашег језика.
„Пре 10 година нисам знао ни реч
српског, али сам желео да га научим
како бих разумео народ, све те људе којима сам помагао на Косову и Метохији.
Желео сам да чујем и разумем њихове
проблеме, страхове. Учећи језик открио
сам душу српског народа и највише сам
о Србији, народу и култури сазнао разговарајући са људима и учећи њихов
језик“, испричао је Гујон.
Додао је и да ће у оквиру „Каравана“
говорити о лепоти српског језика, гипкости синтаксе и ширини његовог речника. „Неговање језика је срж и огледало
културе, али је и предуслов за успешан
друштвени живот. Чиме год да се бавимо усмено изражавање је неопходно“, закључио је Арно Гујон.
„Караван културе говора“ организује
се у сарадњи са Удружењем за унапређивање и развој културе јавног говора „Изражајност“, које окупља стручњаке из
области јавног наступа, дикције, невербалне комуникације, психологије и презентовања и има за циљ да едукативним
радионицама охрабри и оснажи младе
људе да раде на својој излагачкој писмености и подстакне ширу јавност да више
пажње посвети усменом изражавању.
Акција „Негујмо српски језик“, која
се бави неговањем и заштитом српског
језика, писма, опште језичке културе и
писмености, први пут је организована у
априлу 2015. на нивоу града Београда,
уз учешће Секретаријата за културу, Филолошког факултета и Библиотеке града
Београда. Формирањем Посебног одбора
у октобру 2016. проширена је на републички ниво.
Јелена Бајевић
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Безбедност на интернету

ПРЕДНОСТИ И МАНЕ ВИРТУЕЛНОГ СВЕТА

Н

а конференцији која је одржана поводом Дана безбедног
интернета „Заједно за бољи интернет“, размењена су
мишљења, знања и искуства институција које се баве
том темом и цивилних друштава и закључено да су
деца најугроженија и да је најзаступљеније вршњачко насиље.
Дан безбедног интернета обележен је у 144 земље широм
света.
Интернет је данас нешто без чега се не може, постао је део
свакодневице. Све се више ослањамо на мрежу, комфорно је
да на тај начин плаћамо рачуне или остварујемо приватне и
пословне контакте са целим светом.
Ипак, колико год да има добрих страна, има много примера злоупотреба и насиља на мрежи. Због тога је веома важно
о тој теми што чешће говорити у јавности, а посебно је битна
едукација најмлађих, јер на интернету може да буде угрожена
наша приватност и репутација, да нам неко украде новац или
онеспособи рачунар. Такође, лична безбедност може да буде
угрожена уколико смо неопрезни на мрежи.
Дан безбедности деце на интернету Србија дочекује као
прва у региону и десета у свету по развоју информационих технологија. Поред бројних злоупотреба, скренута је пажња и на
све више случајева дигиталне зависности.
Деца данас почињу веома рано да користе интернет и
приступају му са различитих уређаја, попут рачунара, таблета
и све више мобилних телефона. Оно што је за њих најбитније
јесте да смање ризик од потенцијалних опасности, за шта је неопходна едукација и повећање рачунарске писмености. Међутим, поред деце, важно је и да родитељи буду укључени и да
се боље упознају са дигиталним технологијама, али пре свега
да имају са децом однос поверења, како би она могла да им
се обрате у случају било какве недоумице или проблема. Ако
родитељи уче децу да не разговарају са непознатим људима на
улици, исто би требало да примене и на виртуелни свет.
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На скупу поводом Дана безбедног интернета, државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић рекла је да у Србији око 94 одсто младих
има профил на друштвеним мрежама, а само 23 одсто родитеља контролише време које њихова деца проводе на интернету.
Она је додала да се најчешће и најтеже злоупотребе дешавају са децом и да су едукација у школи и доминантнија улога
родитеља кључ за решавање проблема. Упозорено је и да статистика показује да је на интернету најзаступљеније вршњачко насиље, па злоупотреба налога на друштвеним мрежама,
врбовање, педофилија, а у последње време све већи број деце
показује неки вид зависности од видео-игрица.
„Резултати новијих истраживања о употреби нових технологија код деце и младих, као и подаци о злоупотреби и
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угрожавању деце онлајн, потврђују потребу за системским
решавањем проблема безбедности најмлађе популације на
интернету, које Министарство спроводи у последњих неколико
година“, истакла је Татјана Матић и подсетила да је на основу
Уредбе о безбедности и заштити деце на интернету, 27. фебруара 2016. успостављен Национални контакт центар за безбедност деце на интернету. Центар је до сада имао више од седам
хиљада позива грађана и регистровао 155 предмета тежих
случајева угрожавања малолетника на мрежи. Грађани могу
да пријаве злоупотребу интернета на број 19833, али и путем
портала: www.pametnoibezbedno.gov.rs.
„Центар је први и за сада једини институционални механизам у региону који се бави превенцијом и реаговањем
на угрожавање деце у дигиталном окружењу, уз сарадњу са
Тужилаштвом за високотехнолошки криминал, МУП-ом, Министарством просвете, центрима за социјални рад и домовима
здравља“, додала је Татјана Матић и поручила свим грађанима, а посебно деци и родитељима, да пријаве сваки сумњив
садржај који виде или неку врсту сумњиве комуникације и да
сниме или сачувају доказе о злоупотреби.
Поред телефонске и онлајн едукације организују се предавања у целој Србији, на којима је до сада присуствовало више
од 11.000 ученика и скоро 4.000 родитеља.

Стручњаци кажу да је за безбедно коришћење интернета неопходно да млади предузму неколико корака: да инсталирају
заштитне софтвере, не шаљу фотографије и други материјал
који може друге да увреди, да не комуницирају и не прихватају састанке са непознатим особама, као и да уколико се осете
угроженим приликом коришћења интернета о томе обавесте
родитеље или наставнике.
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Матићева је упозорила и на алармантне податке из последњег годишњег извештаја британске Фондације Интернет
воч: „Приметно је знатно повећање стопе сексуалног онлајн
злостављања деце. Број потврђених УРЛ адреса за сексуално
злостављање деце порастао је за 37 одсто, повећан је и број
садржаја који укључују силовање и сексуално мучење деце,
као и број брендираних сајтова за сексуално злостављање деце,
и то за чак 112 одсто“.
О вршњачком насиљу на интернету на скупу је говорила
Ивана Миленковић, из Удружења ,,Друг није мета“, која је истакла и могућности дигиталних технологија када је у питању
едукација и заштита најмлађих.
„Деца понекад користе интернет са циљем да повреде и понизе једни друге. Некада је вршњачко насиље било везано за
одређену средину и број људи, а данас смо сведоци тога да се
насиље снима и даље дистрибуира, што већ тешку ситуацију
додатно отежава и на одређен начин дете етикетира пред великим бројем оних који погледају снимак“, рекла је Ивана.
Многе институције укључиле су се у решавање проблема
безбедности на интернету, па је тако и Министарство просвете формирало Сектор за дигитализацију у просвети и науци, а
поред тога увело је и нови обавезни програм у школе – „Информатика и рачунарство“. То је свакако један од начина да деца
науче како да безбедно користе интернет и да се заштите.
Поред тога, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи едукативну кампању „ИТ караван“, кроз
коју промовише корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија. Кампања је намењена ученицима
основних школа у Србији, родитељима и наставницима.
Да би се смањио ризик од потенцијалних опасности на интернету, неопходна је свакодневна едукација деце и повећање
рачунарске писмености. „Кључ јачања заштите у онлајн простору је подизање дигиталних вештина код деце и развој критичког размишљања, односно критичког примања садржаја,
пре свега кроз модернизацију образовања и дигитализацију
образовног процеса“, истакла је Татјана Матић.
Иако су дигиталне способности нових генерација на завидном нивоу, оно што их на интернету чини рањивим је недостатак животног искуства. Психолози истичу да су деца окренута
виртуелном свету, па се тешко суочавају са неким реалним животним проблемима, као и да су мање укључена у дешавања
унутар породице. Како кажу, тај проблем може да се реши успостављањем породичне блискости и сарадњом родитеља, деце,
школе и вршњака. За развијање социјалних вештина и емотивне
интелигенције неопходно да деца проводе време са вршњацима
у реалном простору, а не само у виртуелном окружењу.
Јелена Бајевић, Извори: мтт.гов.рс, паметноибезбедно.гов.рс
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Предузетничка прича

ИЗ КОВИНА НА ТРЖИШТА ЕВРОПЕ И РУСИЈЕ
Маја Баковић из Ковина напустила је пре годину и по посао у великој корпорацији
и преузела руковођење породичном фирмом „Ширко“, која производи природну
козметику. Упркос јакој конкуренцији и отежаним условима уласка у велике
трговинске ланце, успешно пласира своје препарате на тржишта Србије и
региона, али планира и освајања нових

И

з жеље да не пропусти најслађе
тренутке одрастања кћерке Нађе
(4) и сина Лазара (3), које је родила у кратком временском размаку, Маја Баковић (34) је пре годину и по
дана донела одлуку да напусти посао у
великој корпорацији. По формалном образовању дипломирани менаџер у предузетништву, одговорна и увек насмејана, млада Ковинка каријеру је градила
у великим системима, најпре компанији
„Роберт Бош“, потом пивари „Карслберг“.
Бавила се увозом и извозом, маркетингом, подршком продаји. Рођењем деце,
отвара се ново поглавље у њеном животу.
„Било ми је тешко да одем, јер сам радила са дивним колегама, била део јаког
тима. Међутим, жеља да будем најпре
мама, а онда све остало, пресудила је
да преломим и дам отказ. Морала бих
да свакодневно проводим четири сата у
путу до посла и назад, што са двоје мале
деце више није било могуће“, каже Маја.
Логичан след догађаја и животна
ситуација су је довели у малу породичну фирму, коју су почетком деведесетих
година покренули њени родитељи у Ковину. Отац Зоран је био предузетник цео
радни век, али и више од тога. По обра-
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Власница породичне фирме „Ширко“ каже да
свакодневно упознаје и друге жене које с много
ентузијазма и креативности воде сопствени посао
зовању електротехничар, он је, према речима његове ћерке, у ствари проналазач,
иноватор. „Први у великој Југославији је
направио машину за прављење кеса за
лед. Сам је конструисао и потом направио роботичку машину за фишеке од
полипропилена, као и машине за континуално уздужно заваривање“, прича поносна ћерка.
Међутим, производњом пластике наставио је да се бави Мајин брат Александар.
Отац ни тада није седео скрштених руку, па
се посветио козметичким препаратима,
у чему му се наша саговорница придружила. „Из пива сам прешла у козметику“,
осмехује се док се присећа почетака. Признаје да је било и тешких дана: „Да путујем
није долазило у обзир, деца су била сувише мала за јасле и вртић. Рекла сам себи:
узимам ствар у своје руке и крећем“. Много

јој је значила и подршка супруга Радована,
али и једна очева реченица пуна подстрека: „Знам да ћеш успети!“

Емотивно везана за
производе
Mаја је данас посебно поносна на један производ. Мала фирма, у којој је само
петоро запослених, прва је у Србији направила магнезијум у облику гела. Тек
након њих појавили су се други произвођачи. У палети имају осам препарата.
Један део сировина увозе, док други набављају од домаћих произвођача. И опет
је тата био главни креатор и иноватор.
„Орални унос магнезијума је популарнији, људи су навикли на такав начин
употребе, а не знају да је штетан, шкоди
унутрашњим органима, док је сам процес његове апсорпције далеко мањи од
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зма или других тежих болести. Дајемо
допринос развоју науке из области медицине и примене магнезијума у лечењу
епи-напада кроз различита спонзорства.
Као награду за рад, труд и допринос развоју социјалног предузетништва, имамо
и потврду Привредне коморе Србије“, наглашава наша саговорница.

Слобода у предузетништву

уноса путем коже. Такође, желим да напоменем да су наши производи без контраиндикација, јер су потпуно природни
и треба их користити превентивно, јер
како каже наш слоган: Боље кап превентиве него литар лека“, објашњава млада
предузетница.
За један производ је емотивно везана. У питању је „Оксић“, средство за одржавање хигијене дечјих руку, прибора,
играчака... „Као мама две бебе безброј
пута сам се нашла у ситуацији, док сам
их возила у колицима, да им на улици
испадне дуда, флашица... Онда јурим по
другу и тако у недоглед. На основу тих
животних ситуација родила се идеја да
направимо нешто квалитетно, што брзо
делује и постиже моментални учинак, а
свакодневна је потреба свих родитеља.
Практично су моја деца била први корисници“, каже Маја.
Понудили су га у интересантном,
двоструком паковању, веће и мање запремине, па оно веће може да стоји у колима, код куће и да се из њега допуњује
мање. „И друге препарате користимо сви
у породици, а када их креирамо водиља

нам је да унапредимо здравље људи и
понудимо нешто другачије, а потпуно
природно“, објашњава Маја, која је проширила пласман „Ширко“ производа на
специјализовани ланац дечјих продавница „Акса“, апотеке Апотекарске установе „Београд“, а повећан је и број продавница здраве хране на чијим се полицама
такође продају ови препарати.
Тешко је ући у велике трговинске ланце. Као мала фирма немају средстава да се
боре са великим фармацеутским кућама
и њиховим буџетима за маркетинг, а један
од проблема са којима су се суочили је и
копирање производа. И поред свега, имају
много разлога да буду задовољни.
„Највише се обрадујем када нам се
јаве задовољни корисници. Зову нас из
Србије, региона, понекад из неког села
где у околини од 50 километара знамо
да немамо продајно место. Јако је леп
осећај и човек се осећа испуњено, задовољно, када чује да је нешто што прави
од срца помогло људима да ублаже болове или неки други здравствени проблем.
Такође, наше производе поклањамо родитељима чија су деца оболела од аути-

У региону, „Ширко“ своје производе
продаје у Црној Гори и Босни и Херцеговини. Маја води преговоре за пласман
на тржиште Европске уније, преко дистрибутера у Грчкој, Бугарској и Хрватској.
Каже да без обзира што је предузетник
или народски речено - сама свој газда, не
ради ништа мање него док је била део великих система. „Често путујем. У колима
су ми увек додатне ствари, па је ауто као
друга кућа. Ипак, предузетништво пружа
одређену врсту слободе. Могу да се организујем да неке обавезе завршим када
децу сместим у кревет. Иако су још мали,
кад год могу поведем их са собом, како не
би били одвојени. Они су на мини сајмовима, радионицама, промоцијама, на неки
начин укључени у посао, а често се дешава
и да мами помажу, јер се веште мале руке
уче од малена радним навикама.“
Брига о најмлађима мотивисала је
нашу саговорницу да се укључи у рад
Центра за маме. Однедавно је и чланица
Удружења пословних жена. Како је често у
контакту са другим женама у бизнису, питамо је за мишљење да ли је предузетницама у Србији теже у односу на мушкарце: „Жена у бизнису у Србији има доста. И
биће их још више, јер схватају да могу доста тога да постигну, креативне су, упорне.
Жене су боље у обављању више ствари
истовремено, такозваном мултитаскингу.
Нажалост, још увек у нашем друштву многе улазе у предузетништво, јер их је, како
народ каже, мука натерала. Остале су без
посла, морале су да обезбеде егзистенцију
породице, утолико су оне успешније. Свакодневно упознајем креативне жене, које
су већ на заласку каријере и дивим се њиховом ентузијазму, као да тек почињу свој
радни век“.
Иако је тек мало више од годину и
по дана на челу „Ширка“, Маја планира
да марљивим радом остварује зацртане циљеве: „Верујем у наше производе,
не плашим се конкуренције, ни великих
фармацеутских кућа. Сматрам да су
наши препарати изузетни и када имате добар производ немате разлога да
страхујете да ли ће тржиште и купци то
препознати. Потребно је само да се пуно
ради, улаже у знање, људе, идеје“.
Власница „Ширка“ је уз очекивања да
ће ускоро имати пласман на тржишту ЕУ,
кренула и у потрагу за дистрибутерима
за руско тржиште. У плану је и повећање
палете производа јер, како открива, иако
је отац у пензији, његов стваралачки дух
не мирује. „За сада, као што сам рекла,
имамо осам препарата, док је у фиоци
још 88“, закључује Маја оптимистички.
Славица Даниловић
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Додела сертификата „Пут до успешног предузетника“
у београдској општини Раковица

С

НЕЗАПОСЛЕНИ ОСПОСОБЉЕНИ
ЗА СОПСТВЕНИ БИЗНИС

лужба Раковица београдске филијале Националне
службе за запошљавање и Градска општина Раковица су 13. фебруара, у просторијама те општине, организовале доделу сертификата о завршеној обуци
за покретање приватног бизниса „Пут до успешног предузетника“. Дводневну обуку завршило је 78 незапослених са
подручја раковичке општине, а сертификате су им уручили
заменик директора Филијале за град Београд НСЗ Синиша
Кнежевић и председник ГО Раковица Владан Коцић.
Кнежевић је рекао да су добитници сертификата стекли
формални услов да конкуришу код Националне службе за
запошљавање за добијање субвенција за самозапошљавање.
Истакао је изванредну сарадњу са Градском општином Раковица у спровођењу обука у протеклом периоду и смањењу
незапослености, како кроз овај тако и путем других видова
сарадње. У општини Раковицa у 2018. години обуку „Пут
до успешног предузетника“ похађало је 119 незапослених
лица, од којих је уз помоћ финансијских средстава Националне службе за запошљавање сопствене фирме и радње до
сада отворило 27 лица. Пошто је интересовање за ову обуку
у Раковици још увек велико, Кнежевић је најавио да ће се
обука поново одржати 14. марта, за 50 полазника.
Председник ГО Раковица Владан Коцић је нагласио да
обуке за будуће предузетнике дају резултате, на чему се
захвалио Националној служби за запошљавање. „Остварили смо заједнички циљ - незапосленост на подручју Раковице из месеца у месец је све мања и сада се можемо похвалити да смо у овој активности међу водећим општинама
на нивоу Београда“, истакао је Коцић.
Дводневну обуку „Пут до успешног предузетника“ спровели су акредитовани предавачи Националне службе за
запошљавање. Они су полазнике информисали о првим корацима при покретању сопственог бизниса, са посебним акцентом на изради бизнис плана.

Дводневну обуку „Пут до успешног
предузетника“ спровели су акредитовани
предавачи Националне службе за
запошљавање. Они су полазнике
информисали о првим корацима при
покретању сопственог бизниса,
са посебним акцентом на изради
бизнис плана
ПРЕМАШЕН ПЛАН
У прошлој години је планирани број лица за укључивање у
обуку „Пут до успешног предузетника“ са евиденције НСЗ на територији града Београда био 1.743. План је премашен, јер је у
периоду јануар-децембар 2018. године обуку успешно завршило 1.876 полазника или 107,63 одсто од планираног.
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Синиша Кнежевић, заменик директора
Филијале за град Београд НСЗ, најавио је
да ће се обука из предузетништва поново
одржати 14. марта, за 50 полазника

МАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ У БЕОГРАДУ
У јануару ове године број незапослених лица на евиденцији
НСЗ за територију града Београда износи 75.484 и смањен је у
односу на исти месец претходне године за 14,1 одсто. Од наведеног броја незапослених 44.618 су жене, што чини 59,1 одсто
од укупног броја.
Током јануара 2019. у Београду се запослило мање лица са
евиденције незапослених НСЗ него у јануару прошле године. Код
послодаваца чије је седиште на подручју Београда посао је добило
4.930 лица, што је за 12,34 одсто мање него у истом месецу лане.
Послодавци са седиштем у Београду су током јануара 2019.
године пријавили потребе за запошљавањем 1.289 лица уз посредовање НСЗ, што је за 75,2 мање него у истом месецу претходне године.

Један од полазника обуке у Раковици, Миладин Зечевић, рекао нам је да је положио правосудни испит и да ће конкурисати
за бесповратна средства да би отворио адвокатску канцеларију.
Душан Деветак за „Послове“ каже да је задовољан обуком и да
намерава да отвори сервис за мале кућне апарате.
Додели сертификата у ГО Раковица у име НСЗ присуствовали су и Весна Живковић Костић, начелница Одељења
за програме запошљавања и предузетништво и Дијана Чаликјан, руководилац Службе Раковица НСЗ.
Славица Даниловић

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

БЕЗБЕДНОСТ, ПЕДАНТНОСТ, СТРУЧНОСТ
У просторијама послодавца „Инмолд пласт“ д.о.о. Пожега, 6. фебруара
организована је додела сертифика за 10
лица која су у оквиру ове компаније, а у
организацији Академије „Oxford“ и Мокрогорске школе менаџмента, успешно
завршила обуку за оператере на ЦНЦ
машинама.
Полазници су кроз план и програм
обуке у трајању од 180 часова савладали основне вештине у оквиру овог
атрактивног занимања: основе техничког цртања на PC-у, програмске језике и
програм симулације ЦНЦ програма на
PC-у, стартовање ЦНЦ машине, учитавање програма и рад на машини, али и
мерење и контролу квалитета и безбедност и заштиту на раду.
Након завршене обуке полазници су
похађали и радну праксу у оквиру исте
компаније. Обука је реализована у оквиру Центра савремених технологија компаније „Инмолд пласт“, намењеног за
професионално оспособљавање, а који је опремљен у сарадњи са локалном самоуправом и немачком владином агенцијом ГИЗ.
Томислав Милетић, главни ментор практичне наставе у компанији „Инмолд пласт“, овом приликом је истакао: „Завршен је
још један циклус обука кроз сарадњу наше компаније и НСЗ, овај пут кроз програм обуке за оператере на ЦНЦ машинама. Резултат је већ видљив, јер су од 10 полазника одмах по завршеној обуци запослење добила 3 лица, а у наредна 3 месеца у плану
је запошљавање још 5 полазника. Можемо бити веома задовољни, и ми као извођач обуке и НСЗ, али и полазници који су стекли
ниво знања довољан за почетак рада, а који ће то знање кроз сам процес рада даље само повећавати“.
На табли Центра савремених технологија, где је обука и реализована, стоје исписане три речи - Безбедност, Педантност,
Стручност - што је по речима главног ментора била и крилатица у реализацији ове обуке, али и самог пословања компаније.
„Безбедност - јер нам је стало да наши запослени буду свесни колико је важно да сачувају себе и оног поред себе, педантност
- која иде уз бригу о здрављу на раду, она аутоматски подиже безбедност и пословање на један виши ниво, и на крају стручност
- јер је веома важно да у послу који радите будете стручни и професионални“, истакао је Милетић.
Биљана Терзић

ОБУКА ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ
У ПРОКУПЉУ
У Филијали Прокупље Националне службе за запошљавање уручени су сертификати полазницама обуке за геронтодомаћице. Свечаности су присуствовали директор Геронтолошког центра Београда Срђан Димитријевић, предавач Весна Деспотовић
Пешин, в.д. директора прокупачке филијале НСЗ Ана Ђорђевић, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање
каријере Ивана Ивановић, организатор образовања одраслих Иван Зечевић и шеф Одсека за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке Жарко Стојановић.
Обука је спроведена у Дому за смештај и негу старих лица Прокупље, од 19. новембра до 14. децембра 2018. године, у трајању
од 160 часова, сваког радног дана по осам часова. Обуком је обухваћено 10 полазница, шест из Куршумлије и четири из Прокупља,
којима је сертификате о стеченим знањима и вештинама
уручила Весна Деспотовић Пешин. Она је истакла да су
полазнице имале прилику да науче шта су аспекти старења, како да се понашају у одређеним ситуацијама са
различитим специфичностима, потребама и проблемима
трећег доба, а посебно се захвалила Националној служби
за запошљавање на указаном поверењу и сарадњи која је
пружена током реализације ове обуке.
Честитајући полазницама на успешно завршеној обуци, Ана Ђорђевић, в.д. директора Филијале Прокупље НСЗ,
пожелела им је да на професионалном плану са успехом
примењују стечена знања и вештине.
Ружица Лукић, једна од полазница, изразила је задовољство што је добила сертификат о оспособљености
за посао герентодомаћице и истакла да је ово занимање
хуманог карактера, те да је током обуке закључила да је
корисницима веома важна комуникација, као и топла и
искрена реч.
Ж. Стојановић
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

