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УВОДНИК

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ РАДНИКА
Борба за радничка права мењала се историјски, културолошки, политички и идеолошки. У капиталистичким државама очувала се традиција
масовних радничких протеста, док је у комунистичким и социјалистичким
земљама тај празник утврђен као државни, па се данас више празнује.
Требало би да нас 1. мај - Празник рада подстакне на размишљање о положају радника и угроженим правима.
У Србији ће и ове године бити настављена кампања “Реци НЕ раду на
црно”, како би се спречило пословање у сивој зони. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић позвао је све да
пријаве рад на црно, непоштовање права радника и непоштовање услова безбедности на раду. Како би се скренула посебна пажња јавности на
важност ове области имајући у виду да је питање безбедности и здравља
на раду од општег друштвеног значаја и у заједничком је интересу за све
запослене и послодавце, Влада Србије прогласила је ову годину годином
безбедности и здравља на раду.
Наша тема биће и нова правила у ангажовању сезонских радника која
треба да олакшају живот и послодавцима и радницима. Мање од 10 минута траје електронска пријава сезонског радника, а пријављеним сезонцима
рад улази у њихов пензиони стаж и имају здравствено осигурање за евентуалну повреду на раду или професионално обољење. Више од 80.000 радника сваке године у Србији буде ангажовано на сезонским пословима, али
чак 95 одсто њих не буде пријављено. Ствари би сада могле да се промене,
пошто Законом о поједностављеном ангажовању за сезонске послове држава жели да уведе ред у ово поље, и то дигиталним путем.
И у овом броју представљамо вам најбоље послодавце Србије, а прича
нас води у Нови Сад у породицу Ћумуровић. Они се баве туризмом већ више
од дванаест година, од када је син Саша основао туристичку агенцију “Мозаик 021”. Власница Славица напомиње да без високостручног особља које
је упућено у све сегменте туризма и има одговоре на сва питања и недоумице клијената, развој пословања и стицање поверења клијената не би било
могуће. Према њеним речима, кад год су имали потребу за ангажовањем
нових радника, обраћали су се Националној служби за запошљавање, Филијали у Новом Саду. Фирми је у фокусу развој младог и стручног кадра, те
су највише користили програм Прва шанса, као и програм стручне праксе и
субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима.
У оквиру рубрике Предузетничка прича представљамо вам радионицу сапуна и козметике из Лесковца. Драгана Стојчевић започела сопствени
посао из љубави према природи и козметици, тако да јој, како каже, није
тешко ни сада када има тек малу зараду. „Сваког јутра улазим у радњу са
ентузијазмом и осмехом на лицу, а осећај да сте властитим рукама направили неки производ који сте сами осмислили је неописив“, истиче наша саговорница.
За оне који трагају за послом Национална служба за запошљавање
организовала је више сајмова запошљавања широм Србије. Водимо вас у
Обреновац, Крушевац, Бор, Неготин, Тутин, Параћин и Велико Градиште.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

ЗАЈЕДНО ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Породица Ћумуровић из Новог Сада туризмом се бави већ више од дванаест
година, када је син Саша основао туристичку агенцију „Мозаик 021“. Агенција
се бави организацијом туристичких путовања у земљи и иностранству,
продајом авио-карата, путног здравственог осигурања и визирања

В

елика подршка од самог почетка
била му је мајка Славица, која је
поред туризма имала жељу и да
развије посао у својој струци, а
то је заштита на раду. Као последица те
жеље, 2009. године настаје фирма „Мозаик примо“, која се поред туризма бави
и пружањем услуга из области безбедности и здравља на раду. Обе фирме су
уско повезане пословним и породичним
везама, заједно се развијају и напредују.
Славица нам каже да су и она и Саша
од самог почетка велику пажњу поклањали избору особља, јер је требало придобити поверење потенцијалних путника,
корисника услуга, али и одржати то поверење кроз године рада и сарадње. Циљ
им је био да нове клијенте у највећем броју
случајева добијају путем препорука задовољних корисника и у томе су у потпуности успели.
Наша саговорница напомиње да без
високостручног особља, које је упућено у
све сегменте туризма и има одговоре на
сва питања и недоумице клијената, развој пословања и стицање поверења не би
било могуће. Према њеним речима, кад
год су имали потребу за ангажовањем
нових радника обраћали су се Националној служби за запошљавање, филијали у Новом Саду.
„Годинама уназад имамо одличну
сарадњу са Националном службом за
Бесплатна публикација о запошљавању

запошљавање. Увек су нас правовремено информисали, упућивали у све
олакшице које се нуде послодавцима и
саветовали о програмима који су у том
моменту највише одговарали нашим потребама и могућностима. Са друге стране, и ми смо се трудили да ту добру сарадњу одржимо и унапредимо, тако што
ћемо испоштовати све преузете обавезе
и даље наставити да улажемо у људски
капитал. И ове године очекујемо да нас
НСЗ подржи у запошљавању једног младог економисте, јер смо поднели захтев
за субвенцију за запошљавање“, рекла
нам је Славица.
Она истиче да је фирми у фокусу развој младог и стручног кадра, те су највише користили програм „Прва шанса“,
као и програм стручне праксе и субвенцију за запошљавање на новоотвореним
радним местима. Кандидатима су, како
кажу, веома задовољни, а посебно истичу пример једне девојке, која је после
стручне праксе и првог радног искуства у
њиховој агенцији, након неколико година
одлучила да отвори сопствену туристичку агенцију у месту где живи.
Колики значај Славица и Саша придају улагању у младе и образоване људе
показује и велики број ученика и студената завршних година туристичких школа и факултета који своју праксу у оквиру

школовања реализују управо у агенцији
„Мозаик 021“.
Од јуна прошле године, тиму младих
људи агенције прикључила се и 27-годишња Викторија Перић из Новог Сада,
по занимању туристички техничар. Она је
ангажована путем програма субвенција
за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, који је НСЗ реализовала прошле године у оквиру сета мера
за подстицање запошљавања. Викторија
нам је рекла да јој је ово први озбиљан посао у струци, због чега је посебно задовољна, јер је коначно добила прилику да ради
оно што воли. Пре тога је углавном радила на сезонским пословима, али је време
без посла користила да усавршава знање
страних језика што јој је, по сопственом
признању, много помогло да брже и лакше
савлада захтеве новог посла.
„Ово је мој први прави посао. Пре тога
сам била незапослена и веома сам задовољна што сам добила прилику да радим
и да се усавршавам. Услови рада су и
више него коректни, међуљудски односи
такође. Оно што ми се највише допада је
рад са клијентима, сматрам да је изазов
задржати старе клијенте, али и довести
нове. За сада ми успева и трудићу се да
оправдам поверење које ми је указано“,
каже Викторија.
Ђурђина Мачак
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ТЕМА БРОЈА Обележавање Дана рада

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ РАДНИКА

Б

орба за радничка права и достојанствен живот требало би
да обележе сваки 1. мај - Дан рада.
Ипак, модерно време доноси другачији однос према овом важном датуму,
па данас уместо радничких протеста 1.
мај углавном обележавамо празнично, уз
забаву и одмор од неколико дана. Стога
је важно да се сетимо историје и не заборавимо како су се радници изборили
за своја права, посебно уколико се присетимо да је положај радника све тежи,
а посао све несигурнији. Овај датум обележавају све земље света и представља
прилику да радници изнесу своје захтеве
за побољшање положаја.
Радници су кроз историју увек били
заједно у тешким тренуцима, сматрали
су се лидерима друштвених и економских
промена, позивали на напредак и побољшање живота и услова рада. Данас се поставља неколико важних питања - да ли
су и која су права радницима највише ускраћена и колико су ангажовани да се за
своја права боре? Због тога је важно вратити се у историју и подсетити се главних
мотива који су покренули раднике на борбу
за бољи положај и већа права.
Празник рада обележава се у спомен
на догађаје који су се одиграли у априлу
и мају 1886. године у великом броју градова у Сједињеним Америчким Државама, а посебно у Чикагу. Управо је тај град
постао својеврсно средиште великог радничког покрета и масовних протеста.
Шта је био узрок томе?
Радници су и у 19. веку били у незавидном положају, па је ојачала свест
о потреби удруживања како би лакше
остварили најосновнија права, и људска
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Празник рада обележава се у спомен на догађаје који су
се одиграли у априлу и мају 1886. године у великом броју
градова у Сједињеним Америчким Државама, а посебно
у Чикагу. Управо је тај град постао својеврсно средиште
великог радничког покрета и масовних протеста
и радничка. С обзиром да послодавци и
државе нису желели да изађу у сусрет
захтевима радника који су били оправдани, то је изазвало масовне протесте и
сукобе на улицама и трговима бројних
светских градова. Највећи и најмасовнији
протести одржани су 4. маја 1886. године
у Чикагу, када се окупило више десетина
хиљада радника, захтевајући да им држава и компаније гарантују основна права. Ипак, надлежни нису били спремни и
нису желели да одговоре на захтеве, што
је изазвало насиље на улицама у којем је
четворо људи страдало. У спомен на тај
догађај, три године касније, 1889. године,
успостављено је обележавање 1. маја као
универзалног Празника рада. У Србији је

Први мај обележен први пут 1893. године,
протестним скуповима у Београду.
Од тог периода па до данас борба за
радничка права мењала се историјски,
културолошки, политички и идеолошки.
У капиталистичким државама очувала
се традиција масовних радничких протеста, а често на њима долази и до насиља, док је у комунистичким и социјалистичким земљама, попут некадашње
Југославије, тај празник утврђен као државни, па се данас више празнује, а мање
се говори о борби за радничка права.
Данас би требало да нас 1. мај – Празник рада подстакне на размишљање о
положају радника и угроженим правима.

2019. - ГОДИНА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Како би се скренула посебна пажња јавности на значај ове области, имајући у виду да
је питање безбедности и здравља на раду од општег друштвеног значаја и у заједничком
је интересу за све запослене и послодавце, Влада Србије прогласила је ову годину годином безбедности и здравља на раду. Посебна пажња биће посвећена доследној примени мера безбедности и здравља на раду, поштовању прописаних процедура, подизању
свести послодаваца и запослених о важности примене мера.
Извор: Танјуг
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ДРЖАВНИ ПРАЗНИК
Обележавање Празника рада прешло је у Србији дуг пут – од забране одржавања којој су пркосили радници протестним шетњама,
бојкотом рада и зборовима, преко првомајских уранака, до обавезе коју је увео Тито 1945. године. Слављење тог празника представљало је борбу не само за радничка, већ и за политичка права и слободе.
На Првом конгресу Друге интернационале 1889. одлучено је да се наредне године одржи велика манифестација којом ће се прославити 1. мај у знак сећања на аферу Хејмаркет у Чикагу, али и као вид борбе за радничка права. У многим европским земљама и америчким градовима 1890. године радници су изашли на улице тражећи, као и у Чикагу, осмочасовно радно време. У Немачкој је дошло и до
нереда када се у протесте умешала полиција, а у многим градовима демонстрације су одржане упркос претњама власти да ће полиција
растерати учеснике.
У Београду се 1. мај није славио те године, а једини траг обележавања остао је записан у „Малим новинама“, које су донеле српској
јавности извештаје о прославама у Паризу, Бечу и другим местима. На страницама тог листа нашли су се и стихови Милорада Митровића – прва песма на српском језику посвећена 1. мају.
Тек 1893. године одржана је прослава у Београду. У осам часова радници су се окупили у „Радничкој касини“ у Македонској улици,
носећи црвене траке на којима је писало „Пролетери свих земаља уједините се!“
Број учесника порастао је у наредним годинама – тако је 1905. године 10.000 људи тражило на Топчидеру да се не ради 1. маја. Те године
бурне демонстрације одржане су и у Нишу, Крагујевцу, Лесковцу, Пожаревцу, Смедеревској Паланци.
До 1934. радници се нису окупљали на зборовима, али почело се са другачијим начином прослављања, који је претеча савременог
обележавања 1. маја. Одлазило се на излете у природу на којима је говорено о положају радничке класе и борби за политичка и социјална права.
У „Службеном листу“ Демократске Федеративне Југославије, 24. априла 1945. године објављена је Уредба о проглашењу Првог маја
државним празником, коју је потписао Јосип Броз Тито: „Први мај проглашава се државним празником. У државним надлештвима, државним и приватним установама и предузећима тога дана неће се радити. Првог маја све радње морају бити затворене“.
Више од 250.000 војника, радника, омладинаца продефиловало је те године београдским улицама.
Извор: РТС

Борба за радничка права мењала се историјски,
културолошки, политички и идеолошки. У капиталистичким
државама очувала се традиција масовних радничких
протеста, док је у комунистичким и социјалистичким
земљама тај празник утврђен као државни, па се данас
више празнује. Требало би да нас 1. мај - Празник рада
подстакне на размишљање о положају радника и угроженим
правима
Сведоци смо да се свуда у свету све
мање поштују социјална и економска
права радника, управо она због којих је и
отпочела борба радника и обележавање
1. маја. Ту се пре свега мисли на право
на 8 сати рада, 8 сати одмора и 8 сати
спавања. Ово је важно, јер данас мали

број радника у свету има сигуран посао,
безбедне услове рада, плаћено боловање,
слободно синдикално организовање,
једнака права запослених на одређено и неодређено време,… Посебно треба
нагласити неједнакост у запошљавању
мушкараца и жена и њиховим неједна-

Трг Славија, 1. маја 1912. године

ким платама, радника различитих генерација, као и тешке услове запошљавања
рањивих категорија становништва.

„Реци НЕ раду на црно“ - борба
против сиве економије
У Србији ће и ове године бити настављена кампања „Реци НЕ раду на
црно“, како би се спречило пословање у
сивој зони. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић позвао је све да пријаве рад на
црно, непоштовање права радника и непоштовање услова безбедности на раду.
Један од главних циљева пројекта
је и развијање свести грађана о користи
коју имају од спречавања рада на црно.
„Прошле године су инспекције рада обавиле више од 70.000 надзора, а око 24.000
радника који су раније радили на црно
добило је регуларно запослење“, изјавио
је министар Ђорђевић и истакао да ће инспекција рада реаговати на сваку пријаву
рада на црно и непоштовање прописа
безбедности и здравља на раду.
Јелена Бајевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
а оне који трагају за послом Национална служба за запошљавање организовала је више сајмова запошљавања
широм Србије. Водимо вас у Обреновац, Крушевац, Бор,
Неготин, Тутин, Параћин и Велико Градиште.

Крушевац

Сајам у Обреновцу
ПОСАО ЗА ВИШЕ ОД 560 РАДНИКА

Незапослени и они који желе промену посла напунили су
Соколски дом у Обреновцу, надајући се да ће имати среће да
баш ту нађу запослење. Припремљени, са радном биографијом
у рукама, дошли су да се на најбољи начин представе послодавцима који су тражили раднике различитих занимања.

Сајам у Крушевцу
ПОТРАЖЊА ЗА ВИСОКООБРАЗОВAНИМ КАДРОМ
На сајму у Крушевцу представио се 41 послодавац, а понуђено је око 300 послова. Највећа потражња, као и у претходном периоду, била је за занимањима машинске, грађевинске и
електро струке, а тражили су се и возачи, комерцијалисти,
продавци, шивачи и конобари.
Приметна је била значајна потражња за високообразованим кадром, па се тражило 37 лица са високом стручном спремом.
Сајам је отворила заменица градоначелника Весна Лазаревић, истичући да је циљ да млади након образовања пронађу
посао, као и да се помогне онима који су остали без посла или
желе да га промене. На евиденцији Филијале Крушевац НСЗ на
крају марта било је 22.859 незапослених са подручја Расинског
округа, од којих 12.300 у граду Крушевцу.

Обреновац

Сајам у Бору
ПОСАО И ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Око 30 послодаваца представило се на четвртом овогодишњем сајму запошљавања у Београду, који су организовали
Служба Обреновац НСЗ и општина. Посетиоци су на располагању имали 560 могућности, колико је послова понуђено.
Пожелевши им срећу у тражењу запослења, присутне је
поздравио Добросав Марић, директор Филијале за град Београд НСЗ, истичући да се у последњих 25 година у Београду
данас бележи најмања незапосленост.
„У општини Обреновац евидентирано је 4.500 незапослених, а на евиденцији Филијале за град Београд је 76.000, што
је за око 10% мање у односу на исти период прошле године.
Сада имамо проблем да обезбедимо послодавцима квалитетне
раднике и зато су овакви сајмови добра пракса, где они могу
директно да контактирају. Статистички подаци показују да око
60 одсто тражилаца запослења који посете сајмове запошљавања у року од 6 месеци добије посао, што указује на важност
одржавања оваквих манифестација“, истиче Марић.
Он додаје да су НСЗ и ресорно министарство ове године обезбедили 350 милиона динара за финансијску подршку
привредницима и незапосленима, па ће сваки послодавац који
запосли новог радника у Београду моћи да добије финансијску
помоћ. „Због тога позивам послодавце и незапослене да се обрате Националној служби и да искористе могућности и подршку које им нудимо“, рекао је Марић.
Председник Општине Обреновац Мирослав Чучковић рекао
је да је циљ да се дође до сваког човека који није остварио своју
професионалну каријеру. „Спајање квалитетних радника и успешних компанија - то је циљ овог сајма“, истакао је Чучковић.
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Сајам запошљавања који је Филијала Бор НСЗ организовала
у Спортском центру Бор, посетило је око 850 тражилаца запослења, а учествовала су 33 послодавца са 282 радна места.
Седам послодаваца изразило је потребу за запошљавањем и
већег броја особа са инвалидитетом.
На сајму је највеће интересовање забележено на штандовима рударских компанија - „Serbia Zijin Bor Copper“ (бивши Рударско-топионичарски басен Бор) и „Rakita exploration“, којима
је потребно око 100 нових радника.
„Незапослени од послодавца на сајму могу да добију више информација од онога што је у самом тексту конкурса наведено, као
и праве информације о тренутним и будућим могућностима запошљавања“, рекла је директорка Филијале Бор Соња Станковић.

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

Чланица Градског већа у Бору Милена Станојковић истакла је да локална самоуправа и Град Бор препознају незапосленост као један од великих проблема, па су тако и ове године
за активну политику запошљавања опредељена значајна средства из локалног буџета.

Сајам у Неготину
ПОВЕЗИВАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА И НЕЗАПОСЛЕНИХ
Национална служба запошљавања - Филијала Бор успешно
је организовала 13. Сајам запошљавања у Неготину. На сајму
је учествовало 25 послодаваца који су понудили 145 слободних
радних места.
На сајму су се тражили радници машинске, хемијске, грађевинске, саобраћајне и електро струке, новинари, трговци, фризери, пекари, геронтодомаћице као и већи број НК радника. Сајам
је посетило око 250 тражилаца запослења.
Неготин

Директорка Филијале Бор Соња Станковић истакла је на
отварању да је главни циљ да се што већи број радних места
учини видљивим и да се послодавци повежу са онима који активно траже посао.
Председник општине Неготин Владимир Величковић истакао је да је организација оваквих сајмова изузетно значајна и
за локалну самоуправу и подсетио да општина у континуитету
даје свој допринос смањењу проблема незапослености.

Тутин

Сајам у Тутину
ДОБРА САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Филијала Нови Пазар НСЗ - Испостава Тутин успешно
је организовала сајам запошљавања који је изазвао велику
пажњу незапослених.
Традиционално, сваког пролећа, Филијала Нови Пазар
организује два сајма запошљавања, а на овом априлском 20
послодаваца понудило је преко 80 слободних радних места.
Директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић
истакао је добру сарадњу са грађанима, а посебно онима који
активно траже посао. „Трудимо се да будемо поуздана потпора
привредном развоју, с обзиром да су веома тешки услови привређивања у овој средини. Ове године Тутин је за мере подстицања запошљавања издвојио скоро 7 милиона динара, ресорно
министарство ће учествовати са нешто више од 9 милиона за
програм стручне праксе за младе са средњим и високим образовањем“, рекао је Ђекић.
Начелник Општинске управе Тутин Аднан Шеховић истиче
све бољу сарадњу са НСЗ и додаје да се локална власт труди да
кроз различите начине финансирања смањи број незапослених.

Сајам запошљавања у Великом Градишту
РЕКОРДАН БРОЈ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
На сајму у Великом Градишту представило се 15 послодаваца са 108 слободних радних места, а манифестацију је посетило више од 350 тражилаца запослења.
За овај сајам запошљавања је позив упућен послодавцима
и тражиоцима запослења са територије општина Велико Градиште и Голубац. Тражили су се радници различитог образовања и занимања, па је посла било за трговце, конобаре, куваре, пекаре, али и браваре, завариваче и физичке раднике, а у
понуди је било и радно место за једну особу са инвалидитетом.
Начелница општинске управе Велико Градиште Сузана
Ђорђевић истакла је добру сарадњу са Филијалом Пожаревац НСЗ и најавила активности које општинска управа има у
сарадњи са НСЗ, а које се тичу ЛАПЗ-а за ову годину. Испред
општине Голубац на сајму је био Зоран Ћирковић, председник
Скупштине општине, који је одговарао на сва питања послодаваца и незапослених.
В.д. директора Филијале Пожаревац, Соња Мирић Младеновић истакла је одличну сарадњу са представницима ове две
општине, као и задовољство због великог броја заинтересованих послодаваца да се представе на овом сајму.
„У односу на претходне сајмове запошљавања у општини
Велико Градиште, на овом је понуђен највећи број слободних
радних места. Надам се да ће сајам дати добре резултате, како
за послодавце тако и за оне који траже посао“, рекла је Соња
Мирић Младеновић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Параћин

Сајам у Параћину
КАРИКА КОЈА СПАЈА
Први сајам запошљавања на нивоу Поморавског округа
Филијала Јагодина НСЗ организовала је у Културном центру
у Параћину. Послодавци и незапослени били су веома заинтересовани да размене информације у циљу потенцијалног запошљавања.
На сајму је 28 послодаваца понудило 208 слободних радних
места различитих профила и нивоа квалификација. „Директни и
непосредни сусрети на сајмовима запошљавања стварају потенцијале да послодавци нађу одговарајуће раднике, а незапослени добију шансу да аплицирају за већи број слободних послова“,
рекла в.д. директора Филијале Јагодина НСЗ Светлана Митровић.
Очекују се добри ефекти овог сајма, нарочито зато што су у фокусу била радна места из прерађивачке индустрије. Прес НСЗ
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Пут успешних реформи креће од привреде и локалних самоуправа

У

ЗА БОЉИ ПРИВРЕДНИ АМБИЈЕНТ

Србији сваког дана легалан бизнис отпочне најмање пет
предузетника, 40 радника буде ангажовано и уредно
пријављено на сезонским пословима, а електронским
путем поднесе се чак 730 захтева за упис у катастар непокретности. Ова запажања изнета су на XIII годишњој скупштини НАЛЕД-а, која је одржана 18. априла у хотелу „Хајат“.
„Пут успешних реформи често креће од привреде и локалних самоуправа, тамо где се закони спроводе у пракси. Kада
у држави постоји политичко вођство и слух за ове иницијативе, уз подршку међународне заједнице и удружења попут
НАЛЕД-а, чија је улога да повежу све учеснике у реформском
процесу и управљају јавно-приватним дијалогом, резултати
не изостају, а то потврђују и подаци. За пет месеци меру пореског ослобођења почетника у пословању искористила су
чак 802 предузетника, за само три месеца преко портала и
мобилне апликације пријављена су 3.554 сезонска радника,
а за девет месеци путем е-шалтера упућено је готово 200.000
захтева за упис у катастар“, рекла је Станка Пејановић, чланица
УО НАЛЕД-а и извршна потпредседница Групе „Горење“.
Колико су значајни јавно-приватни дијалог и регионална
сарадња за изградњу бољег привредног амбијента, говорили
су потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, амбасадор САД Kајл Скат, шеф Канцеларије Светске банке Стивен
Ндегва и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици.
„Реформа увођења електронских грађевинских дозвола
из корена је променила начин функционисања државне и локалне администрације и лансирала примену е-сервиса у циљу
смањења бирократије. Формирањем Заједничке групе за унапређење позиције Србије на Дуинг бизнис листи, показали смо
да је укључивање привреде и цивилног сектора у дефинисање
законских решења неопходно да би реформа заживела и била
успешна. Захваљујући електронском систему за грађевинске

дозволе, у 2018. смо стигли до бројке од 96.936 годишњих захтева за градњу или чак 265 дневно. Овај податак, као и око
40.000 активних градилишта, колико имамо у Србији данас,
довољно говори о успеху реформе. Исте резултате очекујемо и
од реформе катастра“, истакла је Зорана Михајловић.
На скупу је речено да су многе реформе спроведене након
размене знања и искустава са земљама региона.
У завршници Скупштине, кључним партнерима у реализацији реформи уручено је признање, НАЛЕД-ова Стрела за
допринос економском развоју Србије. Овогодишњи добитници
признања су: Њ.е. Арне Бјорнстад, амбасадор Kраљевине Норвешке - за подршку унапређењу владавине права, ефикасности инспекцијског надзора и економском оснаживању жена у
руралним крајевима; Ли Сунг Ги, генерални директор Kорејске
агенције за трговину и промоцију извоза KОТРА - за допринос
развоју е-управе и паметних градова у Србији и Лора Павловић, директорка Kанцеларије за демократски и економски
развој УСАИД-а - за подршку јачању културе јавно-приватног
дијалога и оснаживање цивилног сектора у нашој земљи.
Катарина Јовичин

НАСТАВАК САРАДЊЕ ФИЛИЈАЛЕ НИШ
И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
У скупштинској сали Општине Пантелеј додељени су сертификати полазницима обуке „Пут до успешног предузетника“, која је релизована у просторијама општине уз подршку
НСЗ Филијале Ниш. Обуку је успешно завршило 19 полазника и
они ће имати прилику да конкуришу по јавном позиву који ће
ускоро бити расписан на основу споразума потписаног између
Филијале Ниш и Општине Пантелеј. Споразум се односи на суфинасирање програма за самозапошљавање, а опредељена су
заједничка средства у износу од 2 милиона динара.
Полазницима обуке су сертификате уручили председник
општине Пантелеј Братимир Васиљевић, директор Филијале Ниш
Бобан Матић и заменица директора филијале Наташа Станковић.
„Настављамо са добром сарадњом са Филијалом Ниш и
у овој години реализоваћемо бројне активности са циљем
смањења незапослености, уз посебну бригу о теже запошљивим категоријама“, истакао је Васиљевић.
Овом приликом потписан је уговор о реализацији јавних
радова на основу претходно потписаног споразума између
Општине Пантелеј и Филијале Ниш. На основу ЛАПЗ-а за јавне
радове општина је из буџета издвојила 1,5 милиона динара.
„Тренд смањења незапослености присутан је на територији целе Филијале Ниш, па и у Општини Пантелеј. Данас сe на
евиденцији НСЗ на територији те општине налази 4.800 незапослених, што је за трећину мање него у истом периоду пре 5
година. Томе је свакако допринела добра сарадња општине и
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НСЗ Филијале Ниш, која ће бити настављена“, истакао је Бобан
Матић, директор НСЗ Филијале Ниш.
Остварени резултати охрабрили су општину Пантелеј да
из године у годину издваја све више средстава за програме запошљавања. „Незапослени ће имати прилику да конкуришу за
средства за покретање сопственог посла. Локални савет за запошљавање је бринуо и o теже запошљивим категоријама и предвидео средства за јавне радове“, казала је Наташа Станковић, заменица директора НСЗ Филијале Ниш.
Владан Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и
члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр.
18/2019) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава Пов.
51 Број: 00-5/2018 од 25.01.2019. године, Сектор за
људске ресурсе оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Кабинет министра.
Место рада: СИВ 1, Булевар Михајла Пупина број 2,
Нови Београд.
Радно место којe се попуњава:

Преводилац I

Одељење за послове протокола,
Кабинет министра, утврђено
под редним бројем 01.3.5 у
акту о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.
Опис посла:
- преводи писани материјал, стручне текстове и
правне акте;
- симулатно и/или консекутивно преводи;
- преводи на основу дијалог листе или аудио визуелних трака;
- преводи уз помоћ акустичних уређаја на седницама и скуповима;
- обавља кореспонденцију везану за послове међународне сарадње;
- пружа стручно-техничку помоћ у припреми међународних скупова;
- преводи садржаје на сајту МУП-а;
- врши лектуру и коректуру текстова на енглеском језику;
- даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта
и предлога прописа и општих аката из делокруга
рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских, интерних обавезујућих аката и стратешких
докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје
и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу
са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима и
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
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Услови:
Стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање 4 године-факултет
друштвеног смера или високо образовање стечено на студијама првог степена-основне академске
студије или специјалистичке струковне студије,
у обиму 240 ЕСПБ бодова из научних области у
оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичке науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне или трансдисциплинарне (ИМТ)
и двопредметне студије. Кандидати од стечених
240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ
бодова из научних области у оквиру наведених
образовно-научних поља.
Као посебан услов за рад на радном месту захтева
се тест знања енглеског језика.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације и
полагањем теста знања енглеског језика за кандидате који не поседују доказ о истом;
- техничке компетенције (знања и вештине) - писаним
тестом знања, који садржи и питање у вези решавања
конкретног проблема, задатка и ситуације - (студија
случаја);
- психолошки захтеви и базичне компетенције стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом;
- здравствена способност - обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи;
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су: познавање организације, надлежности и делокруга рада Министарства унутрашњих послова, познавање стручне
терминологије на енглеском језику, организовање
посета страних делегација, организовање службених путовања у иностранство, познавање пресеанс
листе и хијерархије дипломатског кора, познавање
рада на рачунару.
Датум оглашавања: 25.04.2019. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет
страници Министарства унутрашњих послова, на
огласним таблама Кабинета министра и Сектора
за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и
на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног
дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или
путем поште), са назнаком “За јавни конкурс за
радно место преводилац I, редни број 01.3.5 “.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 402-81,
e-mail stefani.cako@mup.gov.rs у периоду од 13,00 до
15,00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас,
чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
(можете га преузети на сајту НСЗ)

- Кратка биографија;
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу
образовања;
-Доказ о знању енглеског језика (оригинал или оверена фотокопија за кандидате који исто поседују, а
за кандидате који не поседују доказ о знању енглеског језика извршиће се тестирање);
- Оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
- Оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
- Оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
- Оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању
и посебним областима знања (уколико кандидат
исто поседује);
- Оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
- Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање
годину дана непрекидно пре дана подношења
пријаве на јавни конкурс;
- 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.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као
доказ се могу приложити фотокопије докумената
које су оверене пре 01.03.2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
10.05.2019. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА:
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије и уверење Основног и Вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије
- најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016
и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће 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).
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Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву
неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
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.

УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ
МИНЕРАЛНИХ ВОДА
ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ БЕОГРАД
11000 Београд, Ломина 8-10

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему
економског или техничког смера, да има најмање
5 година радног искуства на руководећим радним
местима, да поседује доказане организационе способности, да није правоснажно осуђиван и да се
против њега не води истрага за кривична дела које
се гони по службеној дужности.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе; доказ о радном
искуству; радну биографију; програм рада Удружења за мандатни период; уверење од полиције
да кандидат није осуђиван, не старије од шест
месеци; уверење од суда да против кандидата није
покренута истрага; нити се води кривични поступак, не старије од шест месеци. Рок за подношење
пријаве је 5 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са потребном документацијом доставити
поштом на горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312

Начелник

Управе градске Општине Гроцка,
положај у I групи
УСЛОВИ: организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и задатака, обезбеђује
функционисање Управе општине као јединственог органа, стара се о обезбеђивању услова рада,
у складу са Законом , предлаже опште акте из
области радних односа, доноси појединачне акте
о правима и обавезама из радног односа запослених, врши дисциплинска и друга овлашћења
према запосленима у Управи општине, решава
сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Управе општине, решава о изузећу службеног лица у Управи општине, предлаже
Правилник о организацији и систематизација радних места у Управи градске општине, распоређује
начелнике унутрашњих организационих јединица
и остале запослене, одлучује о распореду службених зграда и службених просторија које користе
органи општине и Управа општине, уз сагласност
Председника општине и врши и друге послове који
су му законом, статутом општине и другим актима
стављени у надлежност. Услови: да је пунолетан
држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци; да му раније није престао
Бесплатна публикација о запошљавању

радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер акадамским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; да има положен државни
стучни испит; да има најмање пет година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Пријава на јавни
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адреса становања, контакт телефон, имејл адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима. Пријава на јавни конкрс мора бити
својеручно потписана. Докази који се прилажу уз
пријаву за јавни конкурс: уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци; исправа којом се доказује
радно искуство у струци (потбрда, решење или
други акт из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечано
радно искуство); верење о положеном државном
стручном испиту (лица са положеним правосудним
испитом, уместо уверења о положеном државном
стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту); порврда или уверење којим
а се доказуке да му раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа
(само за кандидате који су већ заснивали радни
однос у органима аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе, градске општине или државном органу). Сви докази се прилажу у оригиналу
или у овереној фотокопији. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата: У поступку за
избор начелника Управе градске општине Гроцка,
Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање
стручне оспособљености за рад на положају, усменим разговором са учесницима конкурса, провером
знања из следећих области: познавањем закона из
области локалне самоуправе - Закон о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007,83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр.
21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018),
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС”, бр-18/2016) и Закона о локалним изборима
(„Сл гласник РС”, бр.129/2007, 34/2010-одлука УС и
54/2011). Вештине комуникације и организационе
способности проверавају се усменимм разговором.
Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логичко закључивање, вештине комуникације, организационе
способности,вештине руковођења, вештина рада
на рачунару. Рок за подношење пријаве на конкурс
и садржина пријаве: Рок за подношење пријаве на
јавни конкурс је 15 дана, а почиње првог наредног
дана од дана оглашавања конкурса на званичној
интернет презентацији ГО Гроцка. Пријаве на јавни
конкурс са доказима о испуњености услова, подноси се препорученом пошиљком путем поште или
преко писарнице Управе градске општине Гроцка
са назнаком. Пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе градске општине
Гроцка, Управа градске општине Гроцка, ул.Булевар ослобођења бр. 39, 11306 Гроцка. Документи о
чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном

стручном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осима ако странка изричито изјави да ће 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. Наведени изјаву
могуће је преузети на интерне страници градске
општине Гроцка www.grocka.rs. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз наведене доказе како би
орган могао даље да поступа. Објављивање јавног
конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника управе објављује се на интернет
страници градске општине Гроцка www.grocka.rs
и периодичном издању огласа Националне службе за запошњавање. Напомена: Кандидати чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, о провери стручних оспособљености,
знања и вештина који се вреднују у изборном
поступку, биће писмено обавештени, као и путем
телефона које су навели у пријави, а провера ће
бити обављена у просторијама Управе градске
општине Гроцка, улица Булевар ослобођења број
39 Пријаве уз које нису достављени све потребни
докази, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве пријаве биће одбачене Закључком.

Заменик начелника

Управе градске Општине Гроцка,
положај у II групи
УСЛОВИ: замењује начелника Управе градске
општине у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, обавља и друге послове из надлежности Управе граске општине по овлашћењу начелника Управе. Услови: да
је пунолетан држављанин Републике Србије; да
није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци; да му раније није
престао радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер акадамским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; да има положен државни
стучни испит; да има најмање пет година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Пријава на јавни
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адреса становања, контакт телефон, мејл адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима. Пријава на јавни конкрс мора бити
својеручно потписана. Докази који се прилажу уз
пријаву за јавни конкурс: уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци; исправа којом се доказује
радно искуство у струци (потбрда, решење или
други акт из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечано
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радно искуство); уверење о положеном државном
стручном испиту (лица са положеним правосудним
испитом, уместо уверења о положеном државном
стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту); потврда или уверење којим
а се доказуке да му раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа
(само за кандидате који су већ заснивали радни
однос у органима аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе, градске општине или државном органу). Сви докази се прилажу у оригиналу
или у овереној фотокопији. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата: У поступку за
избор заменика начелника Управе градске општине Гроцка , конкурсна комисија врши проверу и
оцењивање стручне оспособљености за рад на
положају, усменим разговором са учесницима
конкурса, провером знања из следећих области:
познавањем закона из области локалне самоуправе - Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017,
113/2017-др. закон и 95/2018), Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС”, бр-18/2016) и
Закона о локалним изборима („Сл гласник РС”, бр.
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011). Вештине
комуникације и организационе способности проверавају се усменимм разговором. Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логичко закључивање, вештине
комуникације, организационе способности,вештине руковођења, вештина рада на рачунару. Рок
за подношење пријаве на конкурс и садржина
пријаве: рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана а почиње првог наредног дана од
дана оглашавања конкурса на званичној интернет
презентацији ГО Гроцка. Пријаве на јавни конкурс
са доказима о испуњености услова, подноси се
препорученом пошиљком путем поште или преко
писарнице Управе градске општине Гроцка са назнаком: пријава на јавни конкурс за попуњавање
положаја заменика начелника Управе градске
општине Гроцка, Управа градске општине Гроцка,
ул.Булевар ослобођења бр. 39, 11306 Гроцка. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Мирјана Николић, тел. 011/8501-312,
сваког радног дана од 12.00 до 14.00 часова. Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту Одредбом члана 9
и члана 103. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС”,бр.18/2016) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осима ако странка изричито изјави да ће 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.
Наведени изјаву могуће је преузети на интерне
страници градске општине Гроцка www.grocka.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за
попуњавање положаја заменика начелника управе
објављује се на интернет страници градске општине Гроцка www.grocka.rs и периодичном издању
огласа Националне службе за запошњавање.
Напомена: кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне , уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
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услове за рад на оглашеном радном месту, о провери стручних оспособљености, знања и вештина
који се вреднују у изборном поступку, биће писмено обавештени, као и путем телефона које су навели у пријави, а провера ће бити обављена у просторијама Управе градске општине Гроцка, улица
Булевар ослобођења број 39. Пријаве уз које нису
достављени све потребни докази, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве пријаве биће
одбачене Закључком. Сви појмови који се користе
у овом јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се и на особе женског пола.

БОР
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
19210 Бор, Моше пијаде 5

Судијски помоћник, виши
судијски сарадник у звању
самостални саветник
3 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду, проучава
правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука
и припрема правне ставове за публиковање, узима
на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и
изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове,
као и по налогу председника суда.
УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у места у Основном суду у Бору
број: Су I-9-2/2019 од 01. марта 2019. 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; најмање две године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита; потребне компетенције за ово радно
место.

Уписничар у звању референт
Опис послова: обавља административно-техничке послове у писарници, води одговарајући уписник као и остале помоћне књиге у складу са Судским пословником, формира предмете, здружује
поднеске, предмете и остала писмена, разводи
предмете, води евиденцију примљених, решених
и нерешених предмета, прима и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа,
свакодневно прегледа рокове и предмете који се
налазе у евиденцији и поступа по наредби судије,
израђује статистичке извештаје, обавља и друге
послове по налогу управитеља писарнице, секретара суда и председника суда.
УСЛОВИ: услови за запослење на радном месту:
Услови предвиђени Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у места у
Основном суду у Бору број: Су I-9-2/2019 од 01. марта 2019. године: средња стручна спрема друштвеног
смера - III или IV степен или гимназија, најмање две
године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; потребне компетенције за ово радно
место.
ОСТАЛО: да је учесник конкурса држављанин
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 (ако је радио
у државном органу); да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци;

да се против учесника конкурса не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која
се гони по службеној дужности. Место рада: Бор,
улица Моше Пијаде број 5. Компетенције које се
проверавају у изборном поступку- радно место
судијски помоћник-виши судијски сарадник: понашајне компетенције; управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет; опште функционалне компетенције: организација и рад државних
органа РС, дигитална писменост, пословна комуникација; посебне функционалне компетенције у
области рада судска управа: познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда, познавање прописа релевантних за судску управу, познавање потврђених међународних
уговора и опште прихваћених правила међународног права; посебне функционалне компетенције
за радно место судијски помоћник: поседовање
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, поседовање знања и вештина
за израду нацрта правних схватања односно сентенци о заузетим правним ставовима, вештине
презентације, вештине управљања поступком и
вештине извештавања у предметима. Услови за
запослење на радном месту: Услови предвиђени
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у места у Основном суду у
Бору број: Су I-9-2/2019 од 01. марта 2019. године:
средња стручна спрема друштвеног смера - III или
IV степен или гимназија, најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; потребне компетенциј за ово радно место.
Радно место уписничар - понашајне компетенције:
управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет;
опште функционалне компетенције: организација
и рад државних органа РС, дигитална писменост,
пословна комуникација; посебне функционалне
компетенције у области рада административни
послови: познавање канцеларијског пословања,
познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, израда потврда и уверења о којима се води
службена евиденција, методе вођења интерних и
доставних књига; посебне фукнционалне компетенције у области рада судска писарница: познавање прописа релеватних за надлежност и организацију рада суда, знања и вештине потребне за
рад на пословном софтверу за управљање предметима; посебне функционалне компетенције за
радно место уписничар: познавање прописа: sудски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање
подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа релевантних за обављање послова
радног места уписничар, познавање прописа којим
се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу. 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: Миљан Ескић-секретар суда и
Милован Дубљевић-административно-технички
секретар; контакт телефон: 030-458-501. Адреса
на коју се подносе пријаве: Пријаве на конкурс
са потребним доказима подносе се непосредно у
пријемној канцеларији Основног суда у Бору, на
адресу-Основни суд у Бору, улица Моше Пијаде
број 5 или поштом на наведену адресу са назнаком
“За конкурс”. Подаци о доказима који се прилажу
уз пријаву: Учесници јавног конкурса у остављеном року на наведену адресу достављају следеће
доказе: потписану пријаву (образац) са назначеним радним местом за које учесник конкурише,
биографијом, адресом пребивалишта и бројем контакт телефона; оригинал или оверену фотокопију
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дипломе о завршеном правном факултету (за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник) односно дипломе о завршеној средњој школи
(за радно место уписничар); оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту (за радно место судијски помоћник-виши
судијски сарадник); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном
испиту (за радно место уписничар); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (трајан); уверење надлежног
органа да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од
шест месеци); уверење надлежног органа да се
против учесника конкурса не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони
по службеној дужности (не старије од шест месеци); потврду о радном искуству у струци; попуњену и потписану изјаву у којој се учесник конкурса
опредељује да ли ће Основни суд у Бору прибавити
податке о чињеницима о којима се води службена
евиденција или ће то учесник учинити сам. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности; уверење да се не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони
по службеној дужности. Одредбама члана 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 чињеницима о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је
да кандитат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности: да Основни суд у Бору
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 Бору: www.bo.os.sud.rs / javni
konkursi. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа, а пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу. 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. Место, дан и време када ће се
обавити провера компетенција 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 компетенција у изборном поступку у згради Основног суда у Бору, у улица Моше
Пијаде број 5. Начин провере компетенција, као и
тачно време и просторија, биће накнадно одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Основног суда у Бору,
на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, као и
на порталу е-управе.
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ЈАГОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Моравска 28

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора Центра за социјални рад
може бити именован држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академксе студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски односно стручни назив
утврдјен у области правних, економских ,психолошких педагошких андрагошких и социолошких наука, односно старучни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година
радног искуства у струци. кандидат за директора
центра за социјални рад, уз прописану конкурсну
документацију, подноси програм рада за мандатни
период на који се врши избор, кандидат за директора Центра уз конкурсну документацију подноси:
копију лли очитану личну карту, извод из матичбне књиге родјених и уверење о држављанству не
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса, диплому о стручној спреми, исправе којима се
доказује стечено радно искуство у струци као и у
организовању рада и водјењу послова, CV радну
биографију, уверење да се неводи кривични поступак и да није осуђиван, не старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса, лекарско уверење о
општој здравственој способности, програм рада за
мандатни период. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној копији. Пријаве на конкурс
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” и на огласној
табли Центра за социјални рад.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве без приложених доказа којхи се траже у овом конкурсу биће
одбачене. За све додатне информације обратити се
Центру за социјални рад на тел.035/611-394.

РЕСАВСКА БИБЛИОТЕКА
35210 Свилајнац, Трг Хероја 19

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који, осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење), поседује и следеће посебне услове: а)
да има високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; б) да има најмање 5 година
радног искуства; в) да има положен стручни испит
у складу са Законом о библиотечко-информационој
делатности; г) да има организационе способности;
д) да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора, односно да није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности
директора библиотеке; ђ) да има држављанство
Републике Србије; ж) општа здравствена способност. Кандидат за директора је дужан да уз пријаву
на јавни конкурс, предложи Програм рада и развоја Ресавске библиотеке Свилајнац, за мандатни

период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Стручна оспособљеност,
знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву
кандидата и усменим разговором са кандидатима
који испуњавају услове утврђене Јавним конкурсом - који су доставили благовремене и потпуне
пријаве на Јавни конкурс. Пријава на јавни конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, број телефона, имејл
адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства и податке о организаторским способностима. Уз пријаву са биографијом
кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије;
доказ да има општу здравствену способност; доказ
о стручној спреми; доказ о радном искуству; исправе којима се доказују организаторске способности;
доказ о положеном стручном испиту; доказ да против њега није покренут кривични поступак за дело
које га чини недостојним за обављање дужности
директора, односно да није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора
библиотеке. Сву докуметацију доставити у оригиналу или оверене фотокопије. Одредбом члана 9
и члана 103 Закона о општем управном поступу
(“Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно
је да учесник Јавног конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за
једну од могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Пример изјаве се налази на
сајту www.svilajnac.rs. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту
Националне службе за запошљавање и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања. Адреса на коју се подносе пријаве: пријава са доказима
о испуњености услова подноси се у запечаћеној
коверти Управном одбору Ресавске библиотеке
Свилајнац, Улица Трг хероја број 19, са назнаком
„За јавни конкурс за именовање директора Ресавске библиотеке Свилајнац”. По пријему пријава на
јавни конкурс, Управни одбор утврђује да ли су
оне благовремене и да ли пријављени кандидати
испуњавају прописане услове. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор одбацује закључком, против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу, у року од 3 дана од дана достављања закључка.
Жалба из претходног става не задржава извршење
закључка. Управни одбор библиотеке спроводи
изборни поступак и обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из Јавног конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка Јавног конкурса доставља СО Свилајнац образложени предлог
листе кандидата (у даљем тексту: листа). Листа
садржи мишљење Управног одбора библиотеке о
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина општине Свилајнац именује директора библиотеке са Листе, уз претходно прибављену сагласност директора библиотеке која обавља
матичне функције за Ресавску библиотеку Свилајнац. 10. Лице задужено за давање обавештења о
Јавном конкурсу за именовање директора је Весна
Миладиновић, телефон 035/323-272.

Посао се не чека,
посао се тражи
08.05.2019. | Број 828 |
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Администрација и управа

К РА Љ Е В О
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени
гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2,
а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног
конкурса за попуњавање радних места полицијских
службеника у Министарству унутрашњих послова
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2019) и закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Пов. 51 Број: 00-5/2018 од 25.01.2019.
године, Сектор за људске ресурсе оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске
ресурсе.
Место рада: Полицијска управа у Краљеву, Војводе Путника број 3, Краљево.
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за психолошку
превенцију I
у Групи за људске ресурсе ПУ
Краљево, Сектор за људске ресурсе,
утврђено под редним бројем 08.19.5
у акту о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа:
Радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
• обавља саветодавну-стручну активност са запосленима и члановима њихових породица којима је
потребна психолошка помоћ;
• ангажује се у ситуацијама које захтевају психолошке интервенције (психолошко саветовање, дебрифинг, подршка);
• спроводи едукацију запослених из области психолошке превенције;
• процењује међуљудске односе и предлаже мере
за њихово одржавање и јачање;
• непосредно се ангажује у анализи узрока и последица негативних појава и ванредних догађаја (конфликтни међуљудски односи, алкохолизам, наркоманија, суициди и др.) и предлаже адекватне мере;
• спроводи релевантна истраживања;
• послове из своје надлежности редовно обавља и на
терену, уз изложеност ситуацијама повећаног ризика;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примeњује
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта
и предлога прописа и општих аката из делокруга
рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосреднo учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава
и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје
и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу
са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца;
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Услови:
Стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање 4 године филозофски факултет, смер психологија или високо образовање стечено на студијама II степена - мастер
академске студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова, из
научне области психолошке науке. Кандидати од
300 ЕСПБ бодова, морају имати најмање 240 ЕСПБ
бодова из наведене научне области.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• Формално-правни услови - увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације;
• Психолошки захтеви и базичне компетенције стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом;
• Техничке компетенције (знања и вештина) - писаним тестом знања који садржи и питања у виду
решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја);
• Здравствена способност - обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи;
• Интервју - полуструктурисаним интервјуом;
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• Знање из области рада на радном месту, у складу
са описом посла радног места;
• Основно познавање Закона о условима за
обављање психолошке делатности, етички кодекс
психолога Србије, програм за обраду података у
друштвеним наукама SPSS, познавање области
људских ресурса, Закон о дискриминацији и Закон
о спречавању злостављања на раду.
Датум оглашавања: 23.04.2019. године.
Овај оглас се објављује на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној
табли Сектора за људске ресурсе, огласној табли Групе за људске ресурсе ПУ Краљево, у дневном листу
„Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног
дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор
за људске ресурсе, Група за људске ресурсе ПУ
Краљево, Војводе Путника број 3, 36000 Краљево
(писарница Полицијске управе Краљево или путем
поште) са назнаком “За јавни конкурс за радно
место Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи за људске ресурсе ПУ Краљево”.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Маја Велић Грујић и Тања Беочанин, 036/
364-322 и 036/ 364-035 у периоду од 13.00 до 15.00
часова, сваког радног дана.
Докази који се обавезно прилажу уз пријаву
на конкурс:
• Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас,
чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
• Кратка биографија,
• Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу
образовања,

• Оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије,
• Оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (не старијег од
шест месеци),
• Оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци),
• Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
• Оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра
Фонда за пензијско - инвалидско осигурање,
• Оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство), уколико кандидат исто поседује,
• Оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном опособљавању, усавршавању
и посебним областима знања (уколико кандидат
исто поседује),
• Оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује),
• Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Р Србије - најмање једну
годину непрекидно пре дана подношења пријаве
на јавни конкурс
• 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.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
(можете га преузети на сајту НСЗ)
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, приложeни докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити фотокопије докумената
које су оверене пре 01.03.2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: Изборни поступак ће отпочети 13.05.2019.године. Овим се
сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни
поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА:
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије и уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак, доказ да
кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање једна година
непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни
конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016
и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће 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).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учини сам.
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Администрација и управа

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву
неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене решењем. 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.

СОМБОР
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
У СОМБОРУ
Директор

на мандатни период од 4 године.
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18
и 10/19). Дужност директора може да обавља лице
које има, поседује: одговарајуће образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне,
средње школе, за педагога и психолога, (наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета). Кандидат треба и да има: дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника - лиценцу, најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; зна српски језик. Докази о испуњености услова саставни
су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља
се центру. Кандидат доставља пријаву у слободној
форми. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне, средње школе, за
педагога и психолога; оверену фотокопију дозвоБесплатна публикација о запошљавању

ле за рад наставника и стручног сарадника (испит
за лиценцу, односно стручни испит), оригинал
или оверену фотокопију уверења да има писичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(потврде, решења, уговори или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном
пресудом за привредни преступ, кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- издат од Полицијске управе и суда (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал или оверену фотокопију доказа да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), извод из
матичне књиге рођених - оригинал, доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику) - оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 140 став 1 и 2, а који су у конкурсу наведени у делу услови за избор директора.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријава се подноси на адресу: Град Сомбор,
Одељење за образовање, Трг Цара Уроша 1, 25000
Сомбор, са назнаком „Конкурс за избор директора Центра за стручно усавршавање запослених у
образовању“.

године, по пропису који је уређивао високо образовање 10. септембра 2005. године. Врста стручне
спреме: економиста, струковни економиста, економиста у туризму, струковни економиста у туризму,
знање страног језика, знање рада на рачунарау.
Конкурсна пријава за избор кандидата за кандидата треба да садржи: оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, уверење, не
старије од шест месеци, да није осуђиван, уверење
о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о
општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења). Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “ Послови” НСЗ, на сајту и огласној
табли Туристичке организације. Балаговремена је
свака пријава која је поднета у овом року. Комисија Туристичке организације “ Тара - Дрина” Бајина Башта прегледа све пристигле пријаве на конкурс и оцењује да ли кандидати за радно место
координатор у туристичко-информативном центру
испуњавају услове предвиђене конкурсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни конкурс
Управни одбор неће разматрати. Комисија за конкурс, Кнеза Милана Обреновића 34/2, 31250 Бајина Башта, или предати лично у ТО од 8-14 часова,
са назнаком “За јавни конкурс за координатора у
туристичко-информативном центру”. Комисија ТО
ће, у року од 15 дана од дана завршетка јавног
конкурса, извршити избор кандидата и одлуку о
предлогу кандидата доставити директору Туристичке организације. Особа задужена за информације о јавном конкурсу је Павловић Обрад, телефон: 031/865-900, од 8 до 15 часова, сваког радног
дана док траје конкурс.

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
“ТАРА-ДРИНА”
31250 Бајина Башта
Кнеза Милана Обреновића 34/2
тел. 031/865-900

Координатор у туристичкоинформативном центру
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван. Поред општих услова кандидат
мора да испуњава и следеће посебне услове: да
има завршену вишу стручну спрему из области
економије и туризма: на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама у трајању од најмање две
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
„МАГНАТ ПЕТРОВИЋ“ ДОО

Београд, Булевар маршала Толбухина 20

Агент за посредовање у промету
непокретности
пробни рад

УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада
на рачунару; пожељно је да кандидати имају 40+
година (због поузданости и већег радног искуства);
флексибилно радно време; обезбеђена обука у
складу са законом
„МАГНАТ ПЕТРОВИЋ“ ДОО је привредно друштво
који се већ дуги низ година бави посредовањем
у промету непокретности, а које се у свом раду
пре свега ослања на искуство и људске вредности
својих запослених. Ако желите да будете део тима,
а истовремено да се истакну ваше индивидуалне
способности, јавите се.

“BEOHOME TIM” DOO
11070 Нови Београд, Нехруова 51а
тел. 011/630-15-02

Радник на пословима техничког
одржавања стамбених и
пословних објеката
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинске или електро струке. Пробни рад 3 месеца.
Пријане слати на e-mail: office@beohome.co.rs у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПРОСПОРТ ДОО

11080 Земун
тел. 064/1136-726
e-mail: info@prosport-shop.eu

Сервисер
УСЛОВИ: III, IV ССС, није потребно радно искуство.

Монтер

пробни рад од месец дана
2 извршиоца

“PROTEXI GROUP SYSTEM” DOO
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 96
тел. 069/809-43-93

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању, предност имају лица са лиценцом
за вршење основних послова службеника обезбеђења. Пробни рад 3 месеца.
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 166а
тел. 064/849-11-40

Кувар

пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

Помоћни радник

на одређено време од месец дана
(слагање даске, фризе и елемената
од дрвета)
5 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III ССС, није потребно радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу слати на e- mail
adresu: grakom_nn@mts.rs или се могу пријавити
на број телефона: 011/7870-892.
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Место рада и број извршилаца: Београд - 30,
Панчево - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова
- 5, Смедерево - 20

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“
ДОО

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме.

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

Помоћни радник у кухињи
пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: радно искуство 12 месеци. Пријаве слати
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

“ТЕЛУС” АД

11000 Београд, Косовска 47
тел. 064/828-7509
e-mail: office@telus.rs
goranljubi@telekom.rs

Службеник обезбеђења

на одређено време у трајању од 8
месеци, за рад у Вршцу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на
занимање; лиценца за вршење основних послова
обезбеђења. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона и имејл адресе.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

Агент теренске продаје

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

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

“АМАНЕТ” ДОО

ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу слати на e-mail
адресу: info@prosport-shop.eu или се могу пријавити на број телефона: 064/1136-726.
11080 Земун
e-mail: grakom_nn@mts.rs
тел. 011/7870-892

Продавац

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

Београд, Таковска 2
е-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

ГРАКОМ СН ДОО

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

Радник физичко техничког
обезбеђења

УСЛОВИ: III и IV ССС, није потребно радно искуство.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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.

уговор о делу
200 извршилаца

Место рада: Београд, Бор, Чачак, Јагодина, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови
Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, Врање,
Зајечар, Зрењанин и Кикинда
УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме; радно
искуство: небитно; основно познавање рада на
рачунару и енглески језик на почетном нивоу.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу слати радне биографије на горе назначену имејл-адресу послодавца.

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.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Национална служба
за запошљавање

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

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

Касир

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

Конобар

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

Кувар

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

НЕСТ ПЕЛЕТ
37000 Крушевац, Јасички пут бб
тел. 066/444806

Радник у производњи пелета
2 извршиоца

ТРИСТРЕЛ ДОО

18000 Ниш, Даничићева 11

Руковалац виљушкаром

за рад у Нишкој Бањи и Првој Кутини
2 извршиоца
УСЛОВИ: виљушкариста. Оглас је отворен до попуне радног места.

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО
БЕОГРАД УМКА

11260 Умка, Тринаестог октобра 1
тел. 060/3790-802
e-mail: ana.bilek@papirservis.rs

Возач виљушкара

на одређено време од месец дана, са
могућношћу пријема у радни однос на
неодређено време, место рада Ужице
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, возач виљушкара. Слање пријава за посао имејлом. Јављање кандидата на телефон: 060/379-0802, лице за контакт:
Ана Билек. Трајање конкурса до 31.05.2019. године.

„ZIJIN BOR COPPER“ ДОО БОР
Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832
е-mail: hr@zijinbor.rs

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.

Медицина
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Пословни секретар

на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла, за рад у
Канцеларији за скрининг рака Центра
за контролу и превенцију болести

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

Опис послова и радних задатака: Учествује у организацији комуникационих канала унутар Канцеларије и са релевантним здравственим установама,
по питању формалне и неформалне комуникације.
Комуницира са окружним институтима и заводима за јавно здравље, као и свим установама које
спроводе програме организованог скрининга рака
на дненом нивоу. Води пословну комуникацију и
кореспонденцију, успоставља и организује базе
података, врши набавку за потребе Канцеларије,
организује састанке, води записнике. Админист-

рира послове везане за активности Канцеларије,
као и рад републичке стручне комисије према
упутствима шефа Канцеларије. Организује прикупљање, обраду и анализу података релевантних
за спровођење активности у програмима раног
откривања рака. Спроводи коореспонденцију
са директорима и стручњацима, који учествују у
спровођењу организованог скрининга рака. Учествује у техничкој припреми стручних упутстава и
извештаја. Припрема податке по захтеву других
институција и организација. Учествује у формалном извештавању и припреми недељних, месечних
и годишњих извештаја о спровођењу раног откривања рака на територији Републике Србије. Учествује у планирању кампања за промоцију здравља
у сарадњи са Шефом и координаторима програма.
Учествује у креирању здравствених порука за јавност у циљу раног откривања рака и сарађује са
медијима и средствима јавног информисања према плану комуникације Канцеларије. Учествује у
комуникацији, припреми и презентацији информација за медије. Стручна је и оперативна подршка
за спровођење програма скрининга рака у Канцеларији. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа Канцеларије.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 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; знање рада
на рачунару, знање једног светског језика, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За
конкурс - пословни секретар”. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Интерном одељењу, на
одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме општи смер,
положен стручни испит. Као доказ 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. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са
навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је
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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
„СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Намањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста
радиологије

на одређено време до повратка
запосленог са боловања и неплаћеног
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање (на интегрисаним
академским студијама, по прописима који регулишу високо образовање од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; стручни испит; специјалистички испит из радиологије; лиценца и најмање три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
се подносе поштом на наведену адресу болнице.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „VEBA PHARM“
ОГРАНАК НОВИ ПАЗАР
Дипломирани фармацеут

место рада Свилајнац и Нови Пазар
УСЛОВИ: ВСС фармацеутски факултет, положен
старучни испит, лиценца за рад, познавање рада
на рачунару (MS Office, Интернет, имејл), одговорност и професионалност, љубазност и колегијалност. Здравствена установа нуди: коректан однос
од стране послодавца, могућност заснивања радног односа на неодређено време, рад у стабилној
установи која се константно развија, стимулативну зараду, улазак у дугогодишњи професионални
и стручни тим запослених ЗУ апотека Veba Pharm.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

1) Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне
спреме, доктор медицине -положен стручни испит
за звање доктор медицине и поседовање лиценце
или решења о упису у комору. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, оверена фотокопија лиценце или решења
о упису у комору, извод из матичне књиге рођених
(фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од
6 месеци).

2) Виши радиолошки техничар,
струковни радиолошки техничар

на одређено време до повратка
раднице са трудничког - породиљског
боловања
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УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: VI/1 степен стручне
спреме, виши радиолошки техничар - струковни
радиолошки техничар, положен стручни испит за
звање вишег/струковног радиолошког техничара и
поседовање лиценце или решења о упису у комору. Потребна документација: пријава на конкурс
са биографијом, оверена фотокопија дипломе о
завршеној школи, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, оверена фотокопија
лиценце или решења о упису у комору, извод из
матичне књиге рођених (фотокопија која не може
бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (фотокопија не старија од 6 месеци), уверење
из суда (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом
здравља Кучево, Жике Поповића бр. 48 12240
Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за радно
место ___________ редни број __________”.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240, факс: 012/663-115
e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине

на одређено време ради обезбеђења
услова у погледу кадра, до доношења
Кадровског плана за 2019. годину,
односно до трајања потребе процеса
рада за обављањем послова доктора
медицине, а најдуже до 2 године
3 извршиоца
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за
њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним
појединцима и организацијама у заједници; организује и спроводи прописане систематске, циљане
и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује
врсту и дужину кућног лечења и прати његово
спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује
лекове и медицинска средства, као и медицинско
- техничка помагала; даје оцену о здравственом
стању и упућује на оцену радне способности, иде
у кућне посете у оквиру теренског рада - збрињава
пацијенте на месту повређивања, односно нагло
насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту
до одговарајуће здравствене установе; води све
прописане медицинске евиденције, све предузете
мере бележи у картон осигураника или протокол,
обавља и друге послове предвиђене Правилником.

УСЛОВИ: утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Велико
Градиште. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат
је дужан да испуњава и следеће услове: да има
завршен медицински факултет, положен стручни испит, одобрење за самосталан рад (лиценца
или решење о упису у именик Лекарске коморе).
Уз пријаву - молбу (обавезно навести број и датум
огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном испиту; одобрење за самосталан рад
(лиценца или решење о упису у именик коморе);
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); потпуну личну и радну биографију са адресом, телефоном и e-mail адресом
(преко којих ће се вршити коресподенција - заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да
није осуђиван. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а
ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор
.Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата који ће
бити примљени у радни однос доноси директор.
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
Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове Дома здравља Велико Градиште.
Приликом заснивања радног односа кандидат који
се прима у радни однос дужан је да достави лекарско уверење, Доказ да није осуђиван (уверење
издаје МУП) и документацију претходно наведену
уз пријаву- молбу у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у pубликацији
“Послови” (интернет страници Националне службе за запошљавање) и Министарства здравља РС.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља “Велико Градиште” или путем поште на адресу: Дом здравља
“Велико Градиште”, ул. Војводе Путника 28, 12220
Велико Градиште, уз напомену “Пријава на оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе
информације можете се обратити на телефон:
012/662-240.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно
искуство у траженом занимању; рад на рачунару,
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни
ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве
на контакт телефоне. Лице за контакт: Јасминка
Шврака.
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ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња
Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022
e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине опште праксе
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, доктор опште медицине; радно искуство: небитно; неопходан положен стручни
испит, лиценца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на горенаведени мејл или да контактирају послодавца путем телефона, лице за контакт:
Даница Вучуревић Ђукин.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ Др „МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Оглас објављен 06.03.2019. године у публикацији „Послови”, поништава се за радно место спремачица на неодређено време,
у Одељењу за техничке и помоћне послове
Службе за правне, финансијско- рачуноводствене, техничке и помоћне послове. У осталом делу оглас је непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; медицински факултет; специјалиста из гинекологије и акушерства; положен стручни испит; завршен курс из
цитологије; основно познавање рада на рачунару.

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

Дипломирани економиста за
финансијско- рачуноводствене
послове

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге сличне
послове, Одељење за економскофинансијске послове
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Додатна знања / испити /
радно искуство знање рада на рачунару; заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом звању; извод из матичне
књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству; фотокопију личне карте;

Инжењер за рачунарске мреже

у Служби за социјалну медицину и
здравствено информациони систем
и поливалентну патронажу, Одсек за
здравствено информациони систем
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање, високо
образовање: на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања / испити / радно
искуство, најмање једна година радног искуства.
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; отокопију дипломе о стеченом звању; извод
из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о
држављанству; фотокопију личне карте.

Стоматолошка сестра-техничар
у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање завршена
средња зуботехничка школа, смер стоматолошка
сестра, положен стручни испит, IV степен стручне
спреме, важећа лиценца за обављање послова из
своје струке. Додатна знања / испити / радно искуство стручни испит; лиценца; најање шест месеци
радног искуства у звању стоматолошка сестра /
техничар. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеној средњој зуботехничкој школи, смер стоматолошка сестра; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
лиценце; фотокопију личне карте.

Лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску
дијагностику

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање завршена
средња медицинска школа смер-лабораторијски
техничар, положен стручни испит, IV стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје
струке. Додатна знања / испити / радно искуство,
стручни испит; лиценца; најање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи,смер лабораторијски техничар; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце;
фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”, сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља “Др
Симо Милошевић”. Пријаве се подносе на адресу Дома здравља”Др Симо Милошевић”, улица
Пожешка број 82, 11030 Београд или на архиви
ДЗ, III спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање. Тако достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани
конкурс, биће објављена сајту Дома здравља “Др
Симо Милошевић”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Доктор медицине

за рад у Клиници за интерну
медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; уверење о
положеном стручном испиту за доктора медицине; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку
биографију са адресом, контакт телефоном, имејл
адресом. Кандидати који имају радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да
на пријави наведу за која радна места конкуришу
(било да конкуришу на једно радно место или на
више радних места). Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице). Дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе
(ако је кандидат из радног односа) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. 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 Клинички центар
Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, улица Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац Обавезно назначити за које се радно место конкурише
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место _______ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

www.nsz.gov.rs
08.05.2019. | Број 828 |
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Медицински техничар - сестра,
општег смера

пробни рад од 3 месеца, на одређено
време не дуже од 6 месеци (средња
стручна спрема)
39 извршилаца

Медицински техничар - сестра,
гинеколошко-акушерског смера

пробни рад од 3 месеца, на одређено
време не дуже од 6 месеци (средња
стручна спрема)
3 извршиоца

Медицински техничар - сестра
педијатријског смера

пробни рад од 3 месеца, на одређено
време не дуже од 6 месеци
9 извршилаца

Медицински техничар - сестра,
лабораторијског смера

пробни рад од 3 месеца, на одређено
време не дуже од 6 месеци (средња
стручна спрема)
11 извршилаца

Виши медицински техничар
општег смера

пробни рад од 3 месеца, на одређено
време не дуже од 6 месеци
3 извршиоца

Фармацеутски техничар

пробни рад од 3 месеца на одређено
време не дуже од 6 месеци (средња
стручна спрема)
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за
сва радна места је: радно искуство у стационарној
здравственој заштити у трајању од најмање 1 године. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; сведочанства
за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом школском спремом;
уверење о положеном стручном испиту; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратку биографију
са адресом, контакт телефоном, имејл адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе.
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу (било да конкуришу
на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
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рење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у
радном односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 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 Клинички центар Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/50-5273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место ______ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Оглас објављен 27.03.2019. године у публикацији „Послови“ за радно место доктор
медицине, Клинике за интерну медицину,
на одређено време до повратка запосленог
за дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца,
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Оглас објављен 03.04.2019. године у публикацији “Послови” поништава се за следећа
радна места: медицински техничар - сестра
педијатријског смера, на одређено време
од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца и за 2
медицинска техничара - сестре, општег смера
(средња стручна спрема), на одређено време
6 месеци, пробни рад од 3 месеца. У осталом
делу текст огласа остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог
и техничког одржавања и
одржавања уређаја и опреме

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 6
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: 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; грађевинске, електротехничке или
машинске струке; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године грађевинске, електротехничке или

машинске струке, VII/ 1 степен стручне спреме;
знање рада на рачунару; положен одговарајући
стручни испит из области рада, у складу са законом. 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), изјаву или доказ о
познавању рада на рачунару. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти
са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, а на наведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време због замене
запосленог који је на боловању
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. Године, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
посла: превенира, дијагностикује и лечи болести,
повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере
на очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено
стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи
мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане
и скрининг прегледе; организује и спроводи мере
на очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља прегледе и
дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге
за наставак лечења осигураног лица. указује хитну медицинску помоћ, упућује осигурано лице на
амбулантно- специјалистичке прегледе у установи
или на секундарни и терцијарни ниво, одређује
врсту и дужину кућног лечења и прати његово
спровођење, прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких
помагала, сарађује са Поливалентном патронажном службом, спроводи здравствену заштиту из
области менталног здравља, учествује у изради и
евалуацији плана рада у својој служби, води прописану медицинску документацију и евиденцију,
одређује дужину привремене спречености за рад
због болести или повреде осигураника, шаље на
процену здравственог стању осигураног лица
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и упућује осигурано лице на оцену радне способности, по потреби иде у кућне посете. Радно
искуство: најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине. Посебна знања и вештине: рад на рачунару
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену копију
дипломе медицинског факултета или уверења
о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Оригинали
или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју
бити старији од 6 месеци. Послови се обављају са
пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Дом здравља Петровац
на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у правну службу Дома
здравља Петровац на Млави са назнаком за „Оглас
- за пријем у радни однос“. Непотпуне, неблаговремене и преурањене пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање.

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

Медицинска сестра техничар

у јавном здрављу на пријему
биолошког материјала у Одељењу за
клиничку микробиологију
УСЛОВИ: средње образовање, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит;
поседовање лиценце; са најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. 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 документа морају бити оверене. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње
болести, Одсек за алергологију и
реуматологију, пробни рад од три
месеца
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или 2) на основим студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом са
контакт посацима; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву).
Бесплатна публикација о запошљавању

Виши радиолошки техничар

за потебе Одсека за инвазивну
радиолошко-кардиолошку
дијагностику са пејсмејкер центром
Службе за унутрашње болести,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит за струковног
медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом са контакт подацима; фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи
одговарајућег профила: фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског
радиолога/вишег радиолошког техничара; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове,
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем ради обављања приправничко-волонтерског стажа за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Спремачица

за потребе Службе за техничке
и помоћне послове, Одсек за
одржавање хигијене, на одређено
време ради замене привремено
одсутне запослене до повратка са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом са контакт подацима; фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; 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, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву).

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, Крушевачка 15
тел. 037/3751-114

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине; положен испит за лиценцу и стручни испит;
возачка дозвола Б категорије; пожељно је да кандидат има претходно радно искуство од најмање
12 месеци и да је спреман за рад и усавршавање.
Пријаве слати на имејл: spasic.vesna.al@gmail.com,
или поштом на адресу Ветеринарске станице.
Контакт особа Весна Марковић, телефон 065/5400620.

Национална служба
за запошљавање

Индустрија и грађевинарство
FLORY DOO

37000 Крушевац, Јасички пут 7
тел. 037/442-425

Технолог у производњи
Опис посла: припрема плана производње и праћење
производње; припрема производа; прављење техничке документације и упутства; одређивање технолошког поступка за производњу; одређивање
и контрола норми производње и њихова евентуална корекција; праћење потрошње материјала и
давање образложења одступања; одговорност за
квалитет и безбедност производа и контрола квалитета производа, контрола спровођења хигијенских
мера, праћење и спровођење контролних мера према ХАЦЦП систему и ИСО стандарду, стална комуникација са пројектантита у вези пројеката; побољшање производње и остали послови по потреби.
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен технолошки или пољопривредни факултет, смер прехрамбена технологија; пожељно радно искуство
у сектору производње и/или истраживања и развоја; пожељно знање енглеског или руског језика; познавање рада на рачунару - електронско
пословање (обрада табела - Excel, Word, Интернет,
Windows); пробни рад 3 месеца. Рок за конкурисање је закључно са датумом 15.05.2019. године.
Пријаве слати на e-mail: flory@flory.rs

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

Возач тешких теретних возила

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Сремска Митровица,
Чачак, Краљево, Јагодина
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач; радно
искуство 12 месеци. Лице за контакт: Александар
Петковић. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на горенаведени e-mail или да се јаве
послодавцу путем телефона.

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Драгослава Срејовића 1в
тел. 064/82-18-716
е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Логистичар

на одређено време од 6 до 12 месеци
Ћуприја - 2 извршиоца, Зајечар - 3
извршиоца, Шајкаш - 2 извршиоца,
Ковин - 2 извршиоца
Опис посла: администрација превоза робе, добијање
задатака од наручиоца и преузимање робе, дневно
планирање активности на градилишту и извештавање, вођење евиденције превезене робе и слање
извештаја.
УСЛОВИ: предност ће имати инжењери саобраћаја,
одсек Логистика, VI или VII ССС; радно искуство:
небитно; рад на рачунару: MS Office пакет (средњи
ниво), AutoCAD (основни ниво); руски или енглески
језик - средњи ниво; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана, теренски
рад, предност - коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе, послодавац врши надокнаду
трошкова превоза. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејла, или да се јаве на телефон послодавца,
лице за контакт: Игор Бига.
08.05.2019. | Број 828 |

21

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

ЖГП ГП „БЕОГРАД“
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842

Тесар

на одређено време
3 извршиоца
Место рада: градилишта у Београду, Параћину,
Краљеву, Руми и Горњем Милановцу. Послодавац
има у плану отварање нових градилишта и у другим градовима у Републици Србији.
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно
искуство: 12 месеци.

Бравар - варилац
на одређено време
3 извршиоца

Место рада: градилишта у Београду, Параћину,
Краљеву, Руми и Горњем Милановцу. Послодавац
има у плану отварање нових градилишта и у другим градовима у Републици Србији.
УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме; радно искуство: 3 године.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни
рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати могу да се обрате послодавцу
на горенаведени број телефона, особа за контакт:
Александар Петковић.

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

Армирач

место рада: Београд, Краљево, Рума,
Горњи Милановац, на одређено време
6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним
пословима.

Шеф смене погона за
производњу ногица за палете
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.

Помоћни радник на грађевини

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

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат
из научне области за коју се бира и други услови
на основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и осталих општих аката
Хемијског факулета и Универзитета у Београду.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним
последицама за кривична дела у смислу Закона о
високом образовању и остало) достављају се на
наведену адресу факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

„VISA-PROM“ DOO

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

Манипулант на котлу проточне
сушаре
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

| Број 828 | 08.05.2019.

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.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Општа и
неорганска хемија

ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен превоз и смештај.
Рок трајања конкурса: до 20.05.2019. године. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона, особа за контакт: Александар Петковић.
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Услови за пријем у радни однос
Члан 139

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним
пословима.

Оператер на преси

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

место рада: Београд, Краљево, Рума,
Горњи Милановац, на одређено време
6 месеци

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

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

послодавац ће одредити рок за полагање испита
за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може
бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.

Васпитач

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање
4 године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године, на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне
студије) студијама у трајању од 3 године или више
образовање.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог
узраста, више образовање или средње образовање медицинска сестра васпитач.

Сарадник-медицинска сестра

за превентивну здравствену заштиту и
негу, на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке
у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство и година у струци.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи искључиво преко поште на
наведену адресу са назнаком радног места за које
се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад: српски. Поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4
и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ
да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, потврду о радном искуству
у струци за радно место сарадник-медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу.
Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца)
Бесплатна публикација о запошљавању

11080 Земун, Тошин бунар 17
тел.011/316-41-36

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.
године, или одговарајуће високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 2. да испуњава
услове за наставника средње стручне школе у подручју рада економија, право и администрација, за
педагога или психолога школе; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примања или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и против кога се не води кривични
поступак за ова дела, и за које није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторско понашање;
5. да није осуђивано правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; 7.
да има држављанство Републике Србије; 8. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно
васпитни рад; 9. да има дозволу за рад наставника
или 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: 1) оверену копију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену копију уверења о
положеном стручном испиту или обавештења о
положеном испиту за лиценцу за наставника или
стручног сарадника; 3) оверену копију документа
о положеном испиту за директора школе; 4) оргинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије - не старију од 6 месеци; 5) оргинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених; 6) оргинал или оверену копију потврде о
стажу осигурања у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 7) оргинал лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима - не старије од 6 месеци; 8) оргинал или оверену копију уверења да кандидат није
осуђиван за кривична дела у складу са чл. 139 ст.
1 тач. 3 Закона - не старије од 6 месеци; 9) оргинал или оверену копију уверења да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности - не старије од
6 месеци; 10) оргинал или оверену копију уверења
да се против кандидата не води кривични поступак
- не старије од 6 месеци; 11) доказ о знању српског
језика - уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; 12) доказ

о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (оверену копију извештаја просветног
саветника уколико поседује такав извештај); 13)
уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 14) биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Пријаве са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком или
лично на наведену адресу школе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом, због чега се пријава таквог кандидата без овог
доказа неће сматрати непотпуном. Достављена
документација не враћа се кандидату. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен након
пријема решења о именовању директора школе
од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у секретаријату школе и преко телефона
011/316-41-36 у периоду од 12 до 14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу
научну област Астрофизика
на одређено време од 5 година,
са 10% радног времена

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

МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник солфеђа

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: мастер музичке теорије - професионални
статус - професор солфеђа, дипломирани музички
педагог, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар. Поред општих
услова за заснивање радног односа из члана 24
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13,75/14), кандидат треба да испуњава и
услове из члана 139, 140 и 142 Закона о основам
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017 и 27/2018), Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017), Правилника о
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Наука и образовање

степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13). У смислу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017), 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 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 родоскрв- нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзи ра на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Услови који се
односе на одговарајуће образовање, на неосуђиваност и знање српског језика, наведени у ставу 3
ове одлуке у тачкама 1), 3) ,4) и 5), саставни су део
пријаве на конкурс и доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада, а доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, наведен
у ставу 3 ове одлуке у тачки 2), прибавља се пре
закључења уговора о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о
основам система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018). У смислу
члана 142 Закона о основам система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018) обавено образовање лица из члана 140
Закона је и образовање из психолошких, педагошких и методичких стечено на високошколоској
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 уста- нови,
у складу са европским системом пренса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају следећу документацију: доказ о одговарајућој стручној спреми
(оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању); уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверену фотокопију (не старије од
6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична дела наведена у члану 139 („Сл. гласник РС”,
број 88/2017), односно доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања (уверење основног и вишег суда прибављено према
месту пребивалишта) оригинал или оверена фотокопија (не старија 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 и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - издато од одговарајуће вискокошколске
установе (наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потребно доставити уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу). Закон по члану 142 став 2
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дозвољава да је наставник обавезан да овај доказ
- образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина - стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају лично или поштом на наведену адресу школе. За кандидате који уђу у ужи
избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба за
запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до
дана заснивања радног односа достави уверење о
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 011/3236-504.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Теорија права
и државе, за предмете Увод у
право и Аутономно право
поновни избор, на одређено време од
5 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
чланом 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Наставник страног језика на
предмету Страни језик правне
струке - француски

поновни избор, на одређено време од
4 године

Београд, Омладинско шеталиште 10

Наставник физичке културе

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана, за време
трајања мандата директора
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос су: да
кандидат има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и да испуњава посебне услове прописане чланом 13. Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву сви кандидати подносе: 1. оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом образовању,
2. доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, 3. уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге рођених.
5. уверење да кандидат није осуђиван, у складу са
одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал),
6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет старнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 7. краћу биографију. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Одабраним кандидатима се
врши психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Пријаве на конкурс са
потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају се у року од 8
дана од дана објављивања на адресу школе. Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Комисија доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
француског језика. Остали услови утврђени члановима 73, 74, 75 и 79 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и
члановима 110, 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Правна
историја, предмет Упоредна
правна традиција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или има академски назив
магистра наука из научне области за коју се бира.
Избор се врши у складу са чланом 82 и чланом 84
Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна пријава кандидата (у три примерка) са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - све у једном примерку)
подносе се у писарници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра
67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса или поштом.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Оглас објављен 24.04.2019. године у публикацији „Послови“ исправља се се тако што уместо
наставник на академским студијама у звању ванредног
професора за ужу научну област физичка хемија-квантна хемија, а за предмете општи курс физичке хемије 2
и физичка хемија флуида (основне академске студије)
и моделирање и процена утицаја на животну средину
(мастер академске студије) на факултету за физичку
хемију, треба да стоји:
Наставник на академским студијама у звању
редовног професора за ужу научну област
физичка хемија-квантна хемија, а за предмете
општи курс физичке хемије 2 и физичка хемија
флуида (основне академске студије) и моделирање и процена утицаја на животну среди-
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ну (мастер академске студије) на Факултету за
физичку хемију. У осталом делу текст конкурса
остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Техничком грешком 10.04.2019. године у
публикацији „Послови” (број 824), објављен
је идентичан оглас на странама 29 и 35. Овим
путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

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

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење), чланом 74 Законa
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у
Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18), Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр.
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета
(“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр.
120/19) и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова),
оверене копије диплома, оверена копија уверења
о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За
конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана, од дана објављивања конкурса.

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

Редован професор за ужу научну
област Фармакологија
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија
завршило са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 3 године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив
доктора наука, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење(
пројекат, студију, патент, оригинални метод и
сл.), односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу на развој
Бесплатна публикација о запошљавању

научне мисли у ужој научној области објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, односно већи број научних
радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно
остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у
завршним радовима на специјалистичким и мастер
академским студијама; завршен фармацеутски или
медицински факултет. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области (оверене фотокопије); биографију; списак
радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/
збирку задатака/оригинално стручно остварење;
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
уверење о држављанству (фотокпија). Услови за
избор прописани су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету,Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника на Фармацеутском факултету,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Факултета.

Ванредни професор за ужу
научну област Медицинска
биохемија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање 3 године педагошког
искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност
за наставни рад; да има и више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно
оригинално стручно остварење( пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима;
завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степеним астудија
и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове;
уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за коју се бира;извод
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор у звање прописани су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника на Фармацеутском
факултету, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета улица Војводе
Степе 450 у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПИТАГОРА”
11000 Београд, Јове Илића 112
тел. 011/2469-109

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; филозофски
факултет одсек педагогија; радно искуство на месту
директора у предшколској установи најмање 6 месеци; да није правоснажно осуђиван за кривична дела
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; радно искуство у васпитно-образовној делатности најмање 10 година. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверен препис или
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности из чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања, преглед кретања у служби. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објаве конкурса у публикацији “Послови” на адресу: Питагора, Београд, улица
Јове Илића број 112. Ближе информације на телефон 011/2469-109.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/644-0132

Конкурс објављен у публикацији “Послови”
24.04.2019. године поништава се у целости
услед техничке грешке.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/644-0132

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом139 и чланом 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и то:
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника економске школе из подручја рада: економија,
право и администрација-област економија, за педагода и психолога, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије,мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука уз
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, или одговарајуће високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће;
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими08.05.2019. | Број 828 |
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наторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
економске школе у подручју рада: економија, право и
администрација-област економија, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника 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. Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом степену
образовања за наставника економске школе у подручју рада економија, право и администрација-област економија, педагога или психолога (овера не
може бити старија од шест месеци), оверену копију
уверења о положеном стручном испиту за наставника економске школе у подручју рада: економија,
право и администрација-област економија, педагога или психолога или оверену копију обавештења о
положеном испиту за лиценцу наставника, педагога
или психолога (овера не може бити старија од шест
месеци), потврду о радном искуству од најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања( оригинал), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом), лекарско уверење којим доказује да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (оригинал не старије од шест
месеци), доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања кога издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије (оригинал не старији од шест месеци), доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ кога издаје привредни суд (оригинал потврда не старија од шест месеци), доказ да
се не води поступак пред судом кога издаје основни
суд (оригинал не старији од шест месеци), доказ о
знању српског језика, осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање, доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је надзор вршен (извештај просветног
саветника), резултат стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања за кандидате који су претходно обављали дужност директора
установе, биографске податке са прегледом кретања
у служби ( није обавезно), евентуалне доказе о организаторским и другим квалитетима неопходним за
обављање послова директора (није обавезно). Кандидат који је положио испит за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања доставља потврду
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
о положеном испиту за лиценцу (оверену копију).
Напомена: директора школе именује министар, на
период од четири године. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на
конкурс за избор директора, заједно са документацијом, кандидати достављају лично или путем поште
на адресу: Друга економска школа, Београд, улица
Господара Вучића 50.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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образовању (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018др.закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6 и 24
Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 200 од 23.11.2017. године) у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

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

Ванредни професор за ужу
научну област Економска
политика и развој

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ су 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 којима се уређују
услови и поступак за стицање звања наставника.
Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у
области националне економије, економике енергетике и урбане економике. 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Доцент за ужу научну област
Хидрогеологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област,
претходно степене студија завршене са просечном
оценом најмање осам (8,00). Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018др.закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6 и 24
Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 200 од 23.11.2017. године) у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Редовни професор за ужу научну
област Хидрогеологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став
10 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017.
године) у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област
Инжењерска геологија,
геомеханика и геотехничко
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област,
претходно степене студија завршене са просечном
оценом најмање осам (8,00). Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом

Доцент за ужу научну област
Инжењерска геологија,
геомеханика и геотехничко
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област,
претходно степене студија завршене са просечном
оценом најмање осам (8,00). Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 6. Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018др.закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6 и 24
Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 200 од 23.11.2017. године) у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Редовни професор за ужу научну
област Петрологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став
10. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр.88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6, 24, и 26 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017.
године) у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област
Пројектовање и планирање
површинских копова
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област,
претходно степене студија завршене са просечном
оценом најмање осам (8,00). Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др. закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6 и 24
Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 200 од 23.11.2017. године) у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, доказ о објављеном уџбенику или
монографији, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству). доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина број 7,
11000 Београд, соба 107 у року од 15 дана од дана
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА
11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Оглас објављен 13.03.2019. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАШТОЛИНО”

11030 Београд, Димитрија Аврамовића 23
тел. 011/238-00-44, 060/338-00-44

1) Медицинска сестра-васпитач

БОР
ОШ “3. ОКТОБАР”

19210 Бор, 3. октобар 71

Директор

2 извршиоца

на мандатни период од четири године

2) Васпитач

УСЛОВИ: кандидат за директора мора да испуњава
услове дефинисане чланом 122, 139 и 140 ставом 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019) и чл. 2-7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа основног
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
108/2015). За директора, може да буде изабрано
лице:које има одговарајуће образовање из члана
140 ст. 1 и 2 овог закона за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога;
које има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценцу); 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
пз групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има држављанство Републике Србије; које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора. Изабрани директор
који нема положени испит за директора, дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Кандидат за директора школе има
одговарајуће образовање и радно искуство ако је
стекао високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога,
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, мулти дисциплинарне, гранс дисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат
за директора школе не може да буде лице за које
је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
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. Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за све кандидате: прописани чланом 24 став 1 Закона о раду и услови из
члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), односно
кандидат мора да има: одговарајуће образовање;
држављанство РС, 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 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 и психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом. Посебни услови: за 1. медицинску сестру-васпитача:
IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, занимање медицинска сестра-васпитач, за 2. васпитача: завршене студије
другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке студије или завршене студије првог степена основне
академске или основне специјалистичке студије у
трајању од три године, односно завшене основне
студије у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: кандидати достављају потребну документацију и то: кратку биографију - CV, фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
(фотокопију) да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, 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 (уколико поседују), фотокопију уверења
о стеченој лиценци (уколико је поседују), фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству и 7 уверење да
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(наведено у општим условима конкурса). Пријаве се достављају на адресу: ПУ Маштолино,
Београд, Димитрија Аврамовића 23, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс”, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Фотокопије не
враћамо.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице која
није предходила 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 родоскрнављење,
за кривична дела примање и давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
добара заштићеним међународним правом. Кандидат за директора школе мора да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доказује се лекарским уверењем
које издаје надлежна здравствена установа.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту одн.
лиценци за наставника, односно стручног сарадника; доказ о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; оригинал или оверену копију уверења основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге оптужнице којој
није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела примање и давање
мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићеним
међународним правом, са датумом издавања не
старијим од дана објављивања огласа; оригинал
или оверену копију уверења вишег суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага
или доношење решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога-за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело 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,за кривична дела из надлежности вишег суда, са датумом издавања не старијим од дана објављивања
огласа; оригинал или оверену копију уверења
привредног суда да кандидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе, са
датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење о држављанству Републике
Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; 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; оверену копију доказа да зна српски језик (уколико
је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из чл.140 Закона о основама образовања и
васпитања на српском језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању, доставио и доказ
да зна српски језик). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији ”Послови”. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
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ЈАГОДИНА

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У
ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ

35250 Параћин
тел. 035/561-753

Оглас, објављен у публикацији „Послови“
06.03.2019. године, поништава се у целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
Параћин, Бранка Крсмановића бб

Оглас објављен у публикацији „Послови“
24.04.2019. године, исправља се у делу
текста конкурса који је дуплиран, односно понавља се текст од 91. реда (почиње
са речима „које има обуку“) па до 129.
реда (завршава се речју „школе“), и тај део
текста се брише. Остали део текста остаје
непромењен. Рок за подношење пријава на
конкурс се продужава за 15 дана од дана
објављивања ове исправке конкурса.

КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-032

Секретар школе

на одређено време до повратка
запосленог са боловања, а најкасније
до 31.12.2019. године, познавање
српског и мађарског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
образовање, прописано Законом о основама система образовања и васпитања, односно стечена
диплома високог образовања из области правних
наука у трајању од најмање 4 године, односно
постигнутих 240 ЕСПБ бодова; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС.”, бр. 88/2017 и 27/2018); да
има држављанство Републике Србије; да је пунолетан; да зна језик на коме се остварује васпитно
образовни рад, зна српски и мађарски језик. Кандидат уз пријаву треба да достави: диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење након донете одлуке о
избору кандидата (оригинал или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван из МУП-а (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Оригинали - оверени документи не
могу бити старији од 6 месеци.
ОСТАЛО: пријаву са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу школе са назнаком “За конкурс” Конкурсној комисији школе у
затвореној коверти. Све потребне информације
можете добити и на телефон 024/853-034. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир.
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38218 Лепосавић, Немањина 1
тел. 028/84-164

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Методика
наставе српског језика и
књижевности
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: да је студент докторских студија из уже
научне области за коју се бира; ако је сваки од
претходних нивоа студија завршио са просечном
оценом најмање 8; ако показује смисао за наставни рад (радно искуство). Поред општих услова
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други
закон,73/2018) и Статутом Факултета. Уз пријаву
кандидати, у зависности од звања у које се бирају,
подносе копије диплома о завршеним, основним,
мастер или магистарским студијама, затим, оргинале: списак научних и стручних радова са свим
индексним ознакама и оргиналне радове, биографије (радно-професиналне), извод из матичне
књиге рођених/венчаних, очитану личну карту,
уверење о држављанству, уверење да се против
њих не води истрага и уверење да нису кажњавани за кривична дела са правним последицама у
смислу Закона о високом образовању, као и друге
доказе које могу послужити приликом избора. Сву
конкурсом тражену документацију доставити и у
електронском облику у PDF-u на CD у (линковано).
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу Факултета, са назнаком
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
уметничку област Унутрашња
архитектура и индустријски
дизајн (Елементи архитектуре
унутрашњег простора, Основи
пројектовања и стандардизације
у ентеријеру и Пројектовање
ентеријера)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности: за избор у звање доцент: доктор уметности
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и
уметничка остварења у уметничкој области или
високо образовање мастер академских студија и
призната уметничка остварења. За избор у звање
ванреди 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 умет-

ности. Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и осталиопшти, обавезни, изборни и посебни
услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-2801 од 17. 10. 2018), Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

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

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање доцент:
доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8
(на свим нивоима студија), односно најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи и има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима,
са рецензијама. За избор у звање ванредни професор: доктор наука из научне области за коју се
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8
(на свим нивоима студија), односно најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи и има више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима. Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и осталиопшти, обавезни, изборни и посебни
услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-2801 од 17. 10.2018), Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.04.2018) - www.
kg.ac.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),
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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 - цд-у) у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју
није приложена комплетна документација у складу са Упутством за приметну, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће
се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање асистент са
докторатом за ужу научну област
Шпански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: научни назив доктор наука из области
за коју се бира и смисао и способност за научни и
наставни рад, непостојање сметње из чл. 72 став 4
Закона о високом образовању и остали обавезни,
општи и посебни услови предвиђени чл. 85 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18-др. закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 3. 4. 2018.
године - www.kg.ac.rs), чл. 142. Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3801
од 17. 10. 2018. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију
(бр. 01-736 од 03.03.2014), Одлуком о изменама и
допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016), и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити
на наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; фотокопија личне карте и
очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или верена
копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD-у) у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Одлуком о измеБесплатна публикација о запошљавању

нама 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 8 дана од
дана објављивања конкурса.

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

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

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

Посао се не чека,
посао се тражи

КРУШЕВАЦ
ОШ “СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Цара Лазара 491 А
тел. 037/692-695

Наставник техничког и
информатичког образовања и
технике и технологије

за 80% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције
директора
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гл. РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018)
и члану 140. и 142. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гл.РС” бр.88/2017 и
27/2018-други закони): професор техничког образовања; професор технике; професор технике и
информатике; професор информатике и техничког образовања; професор техничког образовања
и машинства; професор технике и машинства;
професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког
цртања, професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор
техничког образовања и хемије; дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор техничког
образовања и васпитања; професор техничког
васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања; професор технике и
графичких комуникација; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог
за техничко образовање; дипломирани педагог за
физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професор техничког образовања и медијатекар; дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за
основну школу - мастер; дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор технике и информатике - мастер; дипломирани професор технике
- мастер; мастер професор технике и информатике; мастер професор информатике и технике;
професор основа технике и информатике; мастер
професор технике и информатике за електронско
учење; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из области
техничког и информатичког образовања); да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова,
у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања. 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
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово
образовање у року од једне године, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
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пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да је држављанин Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно васпитни рад - српски језик (доказ су у
обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику)- доказује се
потврдом одговарарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика.
Документација коју кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http:/www. mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеном високом образовању;
уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или фотокопију; уверење Министарства
унутрашњих послова - извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван, оригинал; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика (достављају само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Доказ
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник предметне наставе/
наставник физичког васпитања
и здравственог васпитања са
обавезном физичком активношћу
са 45% радног времена,
наставник физичког васпитања
са 30% радног времена и
наставник физичког васпитања
- изабрани спорт са 10% радног
времена
са 85% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
1 извршилац

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање ии
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 међу-
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народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњени пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; радна биографија/CV; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које
су навели у својим пријавама. Неблаговремене,
непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве се подносе на адресу школе.
Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс за пријем
у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

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

Наставник предметне наставе
физичко васпитање

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка са функције
директора школе, за 80% радног
времена

Наставник предметне наставе
физичко васпитање

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка са функције
директора школе, за 20% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни
однос под условима: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 139, 140, 142, 143
и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, стечно: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академскте студије), или б)
на основним студијама у трајању од најмање чети-

ри године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик образовно васпитни рад се остварује на српском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: пријавни формулар; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању ако није издата диплома; оригинал уверења
о неосуђиваности (из надлежног МУП-а); оригинал уверење да није подигнута оптужница и да се
не води кривични поступак за кривична дела из
надлежности суда (из суда); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ да је диплома или уверење издато на
српском језику, односно потврда установе која је
издала диплому да је кандидат пратио наставу на
српском језику. Оверене копије поднетих докумената не смеју бити старије од 6 месеци. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Пре доношења одлуке о избору, кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена психолошка процена способности (у
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити
када и где је извршена. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се у складу са законом. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе радним даном од 10-12 часова, и на телефон: 016/212-980.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона и чл. 2-7 Правилника о ближим условимаза низбор директора установа образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 108/2015), а то су: да
има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске 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
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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) да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих је најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (доказује се
доставом уверења о положеном стручном испиту); да има дозволу за рад наставника и стручног
сарадника - лиценцу; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из члана 140 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном прсудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања ита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да буде лице
које је правоснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности.
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на конкурс уз
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања подноси: биографске податке,
односно радну биографију, са кратким прегледом
кретања у служби, адресом и контакт телефоном као
и предлог програма рада директора школе; оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или оавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ да има обуку и положен испит
за директора школе, уколико га поседује, оверену
фотокопију; потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања-оригинал; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - оригинал доставља се
пре закључивања уговора о раду; извод из казнене
евиденције МУП Републике Србије да није осуђивано правоснажном прсудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања ита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање
- оригинал; оригинал или оверену копију уверења
привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности, не
старије од 30 дана; оригинал или оверена копија
уверења основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела одређена у чл. 7 став 4
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ра установа образовања и васпитања не старије од
30 дана; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци - оригинал или оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених (напрописаном обрасцу
са холограмом) - оригинал или оверену фотокопију;
доказ о стеченом средњем или вишем образовању
на српском језику за лице које није стекло образовање на српском језику по програму одговарајуће
високошколске установе, - оригинал или оверену
фотокопију; резултате стручно-педагошког надзора
о свом раду (извештај просветног саветника ако је
надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није вршен изјаву да стручно-педагошки надзор није вршен)-оверену фотокопију; за лице које
је претходно обављало дужност директора установе - резултате стручно-педагошког рада установе
и оцену спољашњег вредновања установе, односно ако стручно-педагошки надзор установе није
вршен и није вршено вредновање установе изјаву
да није вршено - оверену фотокопију; формулар за
пријем у радни однос у установи образовања кандидат може преузети са wеб адресе Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријава се предају непосредно
у секретаријату школе или се шаљу препорученом
поштом на адресу школе са назнаком „За конкурс
за директора”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје

Оглас објављен у публикацији “Послови”
дана 03.04.2019. године, поништава се за
радно место наставник предметне наставе ликовна култура, на одређено време са
75% радног времена.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука, доктор економских наука за трговину, доктор менаџмента.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука
прехрамбене технологије.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу да се обрате послодавцу на наведене бројеве телефона, да своје радне биографије доставе
на назначену имејл-адресу или проследе на наведену адресу послодавца. Лице за контакт: Драган
Николић.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
научну област Англоамеричка
књижевност и култура
(Књижевност викторијанског
доба и Средњовековна енглеска
књижевност)
Наставник у звање доцент за
ужу научну област Француска
књижевност и култура
(Француска поезија од Бодлера
до Малармеа и Француска
књижевност прве половине 20.
века)
Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Психологија
(Психолошко саветовање и
Психолошке интервенције у
кризи)
Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Српски језик
(Фонетика са фонологијом и
Прозодија српског језика)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање
радног односа наставника и сарадника прописани
су Законом о високом образовању, Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом
Филозофског факултета у Нишу и Правилником о
избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу. Конкурс је отворен петнаест дана од
дана објављивања за избор наставникa. Конкурс
је отворен осам дана од дана објављивања за
избор сарадника. Кандидати за избор наставника
подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и
електронском облику (Word верзија, е-mail адреса
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима
се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja
или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа
документа: биографију, библиографију, радове,
оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о
докторирању (оригинал или оверена фотокопија),
потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању и попуњен,
одштампан и потписан образац о испуњавању
услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.
npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је
да кандидат има кориснички налог на www.npao.
ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог
потребно је да се јави Служби за опште и правне
послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@
filfak.ni.ac.rs) Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и
електронском облику (Word верзија, е-mail адреса
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.
ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-uzvanja или у Служби за опште и правне послове
Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
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магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној
теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење
надлежне полицијске управе да против њих није
изречена правноснажна пресуда за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.
Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD, DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Грбавчу, на одређено време до
повратка помоћника директора

УСЛОВИ: на конкурс за пријем у радни однос може
да се пријави кандидат под условима прописаним Законом и Правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ
издаје надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18)
и то: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу;
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер;
професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвљење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(прибавља установа по службеној дужности); да
је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
доставити: радну биографију; диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом
се доказује да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат
положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или
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овереној фотокопији; уверење о држављанству,
у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал
или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања (не
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем имејла или бројева телефона које су навели
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима и обавља разговор са кандидатима
са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити
у просторијама секретара у ОШ „Добрила Стамболић” у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу: ОШ “Добрила Стамболић” Сврљиг, Радетова 25, 18360 Сврљиг, бр. тел. 018/821-002 или
018/823-022.

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог који је
изабран за директора
УСЛОВИ: на конкурс за пријем у радни однос може
да се пријави кандидат под условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17): да има стечено
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16, 1/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то:
професор физичког васпитања; професор физичке
културе; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије; професор

физичког васпитања и спорта; мастер физичког
васпитања и спорта; професор спорта и физичког
васпитања; професор спорта и физичке културе;
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (прибавља установа по службеној дужности); да је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању,
у оригиналу или овереној фотокопији са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат
положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о држављанству, у
оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско
уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева
телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима и обавља
разговор са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама секретара
у ОШ „Добрила Стамболић” у Сврљигу, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на адресу: ОШ “Добрила Стамболић” Сврљиг,
Радетова 25, 18360 Сврљиг или непосредно у школи, радним данима од 7 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара, бр.
тел. 018/821-002.

Наставник физичког васпитања изабрани спорт
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог који је
изабран за директора
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УСЛОВИ: на конкурс за пријем у радни однос може
да се пријави кандидат под условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17): да има стечено
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно - васпитни рад из изборних предмета
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 11/2017): професор физичког васпитања;
професор физичке културе; дипломирани педагог
физичке културе; професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; мастер професор физичког васпитања и
спорта; мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвљење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(прибавља установа по службеној дужности); да
је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
доставити: радну биографију; диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом
се доказује да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат
положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о држављанству,
у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал
или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања (не
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
Бесплатна публикација о запошљавању

за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем имејла или бројева телефона које су навели
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима и обавља разговор са кандидатима
са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити
у просторијама секретара у ОШ „Добрила Стамболић” у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу: ОШ “Добрила Стамболић” Сврљиг, Радетова 25, 18360 Сврљиг или непосредно у школи,
радним данима од 7 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара,
бр. тел. 018/821-002.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2

Оглас објављен 17.04.2019. године у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног
професора или ванредног
професора за ужу научну област
Теоријска физика и примене
на Департману за физику, на
неодређено време, односно на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Примењена и
индустријска хемија

на Департману за хемију, на одређено
време од 5 година

НОВИ ПА ЗАР
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Професор босанског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог прека 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба
да испуњава и услове у складу са чл., 140, 142 и
144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна босански језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете.
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу: Основна школа
„Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8
дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
могу предати и лично у секретаријату школе, од 8
до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон
020/811-180

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

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

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

Наставник сва звања,
за ужу научну област Англистика
Одсек за англистику

Наставник сва звања,
за ужу научну област Германистика
Одсек за германистику

Наставник сва звања, за ужу
научну област Медијевистика
(Општа историја средњег века)
Одсек за историју

Наставник сва звања, за ужу
научну област Медијевистика
(Општа историја средњег века)
Одсек за историју

Наставник сва звања, за ужу
научну област Психологија,
за предмете из области Клиничке
психологије
Одсек за психологију

Асистент за ужу научну област
Психологија, за предмете
у оквиру модула Опште
психологије (Методологија
психолошких истраживања
и Психологија личности)
Одсек за психологију

Наставник сва звања, за ужу
научну област Романистика
Одсек за романистику

Наставник (сва звања)
за ужу научну област Српска
и јужнословенске књижевности
са теоријом књижевности
Одсек за српску књижевност

УСЛОВИ: 1. Наставник (сва звања)-универзитетски
професор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, мастер (магистарских) и докторским студијама/дипломе о стеченом научном називу
доктора наука; биографију састављену на основу
упитника који се може преузети са веб сајта Факултета
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање
наставника Универзитета) у папирном облику
и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и саме радове (у
папирном или електронском облику на CD-у); друге прилоге којим се доказује испуњеност услова за
избор у звање наставника, а који су предвиђени
Правилником о ближим минималним условима за
избор у звања наставника Универзитета у Новом
Саду
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-inilni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni 2. Асистент: оверену
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама; потврду да су уписани на докторске студије или потврду
да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршвају докторат по раније важећим
прописима), биографију састављену на основу
упитника који се може преузети са веб сајт Факул-
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тета (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata.html (извештај за избор у звање
сарадника) у папирном облику и на CD-у (за радно место асистента); податке о досадашњем раду;
списак стручних и научних радова као и саме радове. Ближи услови за избор у звање наставника
одређени су члановима 123-128 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи услови за
избор у звање сарадника одређени су члановима
129-132 Статута Филозофског факултета. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова доставити на
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Телекомуникације
и обрада сигнала
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању ванредног
професора или редовног
професора за ужу научну
област Технологије пластичног
деформисања, адитивне и
виртуелне технологије

на одређено време од 5 година или на
неодређено време

1. Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање ,односно одговарајуће високо образовање
из области педагошких наука на студијама првог
степена (основне струковне студије,основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијима у трајању од три године или више
образовање.

2. Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање -медицинска сестра -васпитач са децом узраста од шест
месеци до две године,а са децом узраста од две до
три године-лице које има средње образовање-медицинска сестра-васпитач и лице које има одговарајуће више образовање,односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је оспособљено за рад
са децом јасленог узраста-васпитач.

3. Спремачица у вртићу
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: општи услови. Поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4,
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019). Уз пријаву доставити:попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства, доказ о одговарајућој
стручној спреми, уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности за дела из члана 139 став
1 тачка 3 које издаје надлежна служба МУП-а;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Приложена документација не може
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење да има психичку,физичку и
здравствену способност за рад са децом и санитарну књижицу. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Писане
пријаве могу се доставити путем поште или донети лично на горенаведену са назнаком “За конкурс
______________ (навести радно место за које се
кандидат пријављује)“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све информације
могу се добити на телефон 021/451-078 (сарадник
за правне послове).

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

Наставник страног језика за ужу
научну област Англистика и језик
струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струке професор енглеског језика и књижевности, услови прописани чланом 79 Закона о високом образовању,
подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса); краћу биографију са библиографијом
(списак радова); оверене фотокопије диплома и
додатака дипломама са свих нивоима студија, за
дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе; фотокопирану или очитану личну карту;
потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат
није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи;
фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода
и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно
уметничким пројектима, оствареним резултатима
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама; попуњен електронски образац: Реферат
комисије о кандидатима за избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф.
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не
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e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном
за пријаву кандидата; за сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство
у удружењима, одборима, органима управљања
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим
одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
Као доказе о цитираности обавезно је доставити
потврду Матице српске, поред које кандидат може
доставити и друге доказе (научне радове у којима
се види цитираност, одштампану листу цитата са
Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља
услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва
часописа са подацима о називу чланка, ауторима
и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати
на горенаведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, посебно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на
снагу почев од дана ступања на снагу уговора о
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Немањина 37
тел. 033/244-5553, 063/1063-088

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ број: 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број:
108/15). У погледу образовања кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 140.став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС број: 88/17, 27/18. и 10/19), и
то: на студијама другог степена(мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука. Лице мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; дозволу за
рад (лиценцу) наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат има психичку,
физичку и здравстену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безБесплатна публикација о запошљавању

условна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику); најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (кандидати који намају положен испит
дужни су да га положе у року од 2 године од ступања на дужност директора).
ОСТАЛО: кандидат подноси следећу документацију: пријаву са биографским подацима кандидата
и кретањем у служби, адресом становања, бројем
телефона, адресом електронске поште; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања - уверење МУП-а; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак - потврда суда; доказ да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности-потврда привредног суда; извод
из МК рођених (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о међусобним правима обавезама и
одговорностима); оверену фотокопију лиценце за
директора уколико је поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени
спољашњег вредновања за кандидате који су предходно обављали дужност директора. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу.

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
привремено спреченог за рад а а
најдуже до 31.08.2019 године
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, д 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 настав-

ника и стручних 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 за које 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,
уверење да није осуђиван. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајућу врсту и степен стручне спреме, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин РС; 5) да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док доказ
под тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности код Националне службе
за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови” НСЗ.
Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис
дипломе, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту - лиценци ако га поседују и оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Формулар за пријаву на конкурс кандидати могу да преузму са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и
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да попуњен формулар доставе школи заједно са
конкурсном документацијом. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 026/301-308.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то јест
да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука - у
ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета);
или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про¬пису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника или стручног сарадника; да има обуку
и положен испит за директора установе - 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, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; неосуђиваност правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом; најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горенаведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања. Уз попуњен пријавни формулар који
се преузима са званичне интернет странице Минис-
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тарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидат треба да приложи и следећа документа:
доказ о држављанству (уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених са холограмом; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал
или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања (не
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству у
установи на пословима образовања и васпитања;
оверени препис или оверену фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује; оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежност суда
да против њега није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена фотокопија лекарског уверења од стране
надлежне здравствене установе; преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији ,,Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Министар врши избор директора у року од 30 дана
од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор и доноси решење о његовом
именовању, о чему школа обавештава лица која
су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу са
назнаком ,,Конкурс за избор директора школе” или
лично доставити. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, радним данима од 8.00-14.00.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 139 чланом 140 став 1 и став 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019) и то: да поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за
наставника средње стручне школе у подручју рада:
Машинство и обрада метала, Електротехника, Личне услуге и Текстилство, за педагога и психолога,
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 - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању

од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу дужности у складу
са одредбом Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту за рад наставника и стручног
сарадника; оверену фотокопију документа о положеном испиту за директора, односно доказ о обуци
(уколико кандидат поседује такав документ); оригинал потврду да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања или оверену фотокопију; оригинал уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију;
оригинал извод из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију; доказ о знању српског језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику) или оверену фотокопију; доказ - оригинал
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима или оверену фотокопију; 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издат по објављивању конкурса) или оверену
фотокопију; доказ да није осуђиван правноснажно за привредни преступ у вршењу дужности или
оверену фотокопију; доказ да се против кандидата не води кривични поступак (издат по објављивању конкурса) или оверену фотокопију; доказ о
резултату стручно педагошког надзора о раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор) или оверену фотокопију; резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања школе (овај доказ достављају само
кандидати који су раније вршили дужност директора установе) или оверену фотокопију. Сви наведени докази саставни су део пријаве на конкурс,
морају бити оверени и не могу бити старији од
шест месеци. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је
да у року од две године од дана ступања на дужност положи испит за директора. Рок за пријављи-
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вање на конкурс за избор директора је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаву, заједно са
потребном документацијом, доставити школи на
горенаведену адресу до истека рока, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора” или лично
у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве без потребне документације уз пријаву,
неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе лично или путем телефона 026/513-859.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Радник на одржавању хигијене

на одређено време, ради замене
запосленог који је спречен за рад
дуже од 60 дана, до његовог повратка
на рад
УСЛОВИ: пријаве на конкурс, са радном биографијом и попуњен пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства, који
достављају са оригиналима или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о завршеној
основној школи; уверење о држављанству, доказ о
неосуђиваности за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основима система и не
постојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се достављају лично
у секретаријату школе од 08.00-14.00 сати или на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време, ради замене
запосленог, који је на боловању
дужем од 60 дана
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело, прописано чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број:
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 - даље:
Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставник, треба да испуњавају
услове из члана 140 Закона - што значи да треба
да поседују одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, под условом да
је тражено образовање стекао на језику на коме се
остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе, да испуњава услов из члана
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142 став 1 и 4 Закона, који предвиђају да наставник
из става 1 члана 140 Закона, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова и сматра се да
наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање
из става 1 члана 142 Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања, прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС -Просветни гласник”, број:11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016 и 2/2017). Потребна документа:
уз пријаву на конкурс кандидати за радно место
наставника техничког и информатичког образовања, треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно):
попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства и да га заједно са потребном документацијом доставе школи у
року од осам дана од дана објављивања конкурса;
диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
доказ о поседовању образовања 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 - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија; краћу
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, врши надлежна служба за запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ
да кандидат није под истрагом; кандидат који је
раније обавио психолошку проверу способности
за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да
достави податке о томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној
способности за рад са децом и ученицима, достави
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената која нису оверена од надлежног органа
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: Основна школа
„Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефана бр.40, 11320 Велика Плана, са назнаком „За
конкурс”. Контакт за информације је 026/516-021,
лице Сузана Ристић, секретар школе.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“
Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник физике

на одређено време 5 месеци, место
рада: Драгиње, Доње Црниљево и
Каменица
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физичар, без обзира на радно искуство, возачка
дозвола Б категорије.

Наставник немачког језика и
књижевности

на одређено време 5 месеци, место
рада Коцељева, фонд часова 56%
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор немачког језика и књижевности, без
радног искуства, возачка дозвола Б категорије.

Наставник руског језика и
књижевности

на одређено време 5 месеци, место
рада: Каменица, Љутице, Градојевић,
Ћуковине, Баталаге и Голочело
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор руског језика и књижевности, без
радног искуства, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да контактирају послодавца
путем телефона, од 7 до 15 часова, лице за контакт: Ивана Нинковић.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Поновљен конкурс

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање за
наставника и стручног сарадника школе, а из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 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 одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и
2 Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона за наставника ове врсте
школе најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); да има дозволу
за рад наставника и стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно- васпитни рад. Кандидат уз пријаву подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем образовању за наставника и стручног сарадника у овој школи; оверену фотокопију
лиценце (дозволе за рад) за наставника и стручног
сарадника, односно уверења о положеном стручном испиту; потврду о 8 односно 10 година рада
у области образовања; доказ о резултату стручнопедагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника); резултате стручно- педагошког надзора установе и оцену спољашњег
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вредновања (уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора школе), доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци);
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 (оригинал или оверену фотокопију уверења не старије
од 6 месеци); доказ да није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверену фотокопију уверења не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци): извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору,
нпр. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно- васпитни рад за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
траженом документацијом доставити на адресу:
Основна школа “ Душан Јерковић”, 31254 Костојевићи, са назнаком “За конкурс за директора” или
лично у Секретаријат школе. Документација се
неће враћати по окончању конкурса. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року
од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 031/3860-081.

ВАЉЕВО
ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб
тел. 014/3575-122

Директор школе

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане: чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закон и 10/19 ), стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије и специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад директора - лиценцу за директора (кандидат који нема ту
лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора положи у року од две године
од дана ступања на дужност); 4) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима; 5) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
6) да има држављанство Републике Србије; 7)
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 8) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, 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. Уз попуњен пријавни
формулар који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1) диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију); 2)
уверење о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту (дозволи за рад, оригинал или
оверену фотокопију); 3) дозволу за рад директора, односно лиценцу за директора школе (ако је
кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију); 4) уверење о држављанству, не старије од
шест месеци (оригинал или оверену фотокопију);
5) извод из матичне књиге рођених, не старије од
шест месеци (оргинал или оверена фотокопија); 6)
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - оригинал или
оверену фотокопију (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику);
7) уверење 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 8) потврду
о радном искуству; 9) уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, не старије од шест месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 10) извештај
просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе); 11) преглед кретања у служби са биографским подацима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично
или препорученом пошиљком путем поште на горе
наведену адресу са назнаком „Конкурс за директора”. За потребне информације обратити се секретару школе на телефон: 014/3575-122.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366

Оглас објављен 17.04.2019. године у публикацији “Послови”. број 825, поништава се у
целости.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26
тел. 023/884-017

Наставник предметне наставе
енглески језик

у првом циклусу основног образовања
и васпитања, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи а то су: 1)
да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама 2.степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или
Б) високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама I степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона).
Ово образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Посло-
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ве наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 2.
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом
стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 3.
лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог
(најдуже 2 године од дана заснивања радног
односа у установи), 4. сарадник у предшколској
установи ( ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент
и помоћни наставник. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у
првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) професор
одговарајућег страног језика; 2) дипломирани
филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а
које је на основним студијама положило испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 4) професор
разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са
положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6)
мастер професор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипломирани учитељ - мастер;
9) мастер учитељ, који је на основним студијама
савладао програм Модула за страни језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са
положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ
- Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2. Лица из претходног става
која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу
Б2 (Заједничког европског оквира), а лица из
тач. 2), 5) и 6) истог става треба да поседују
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког
европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се
уверењем о положеном одговарајућем испиту
на некој од филолошких катедри универзитета
у Србији, или међународно признатом исправом
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или
Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Предност за извођење
наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог
члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно професор, односно
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ
- мастер, односно професор разредне наставе,
мастер професор или професор у предметној
настави и наставник у предметној настави са
положеним испитом Б2. Кандидат треба и: 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
Бесплатна публикација о запошљавању

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 као језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем високом образовању А) оверена фотокопија дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања, Б) доказ
о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа, односно уверења или другог одговарајућег документа
о положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказа о положеном стручном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који то
поседују, 3. уверење о држављанству-оригинал
или оверена фотокопија, 4. извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ
да је стекао образовање на српском језику или
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом
о знању српског језика под тачком 6); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Услови
тражени овим конкурсом доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити лично или слати на адресу школе:
Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се на телефон школе
023/884-017.

ХПТШ “УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

ске студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне,
мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар, биографију са подацима (име,
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим,
односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: ХПТШ
„Урош Предић” Зрењанин, Стевице Јовановића 46,
23000 Зрењанин, путем поште или лично, у року од
10 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве ће бити одбачене.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Секретар установе

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515, факс: 023/550-520
www.tfzr.uns.ac.rs

УСЛОВИ: 1) да кандидат има образовање из
области правних наука у складу са чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања које је стекло: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академ-

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 816 од 13.02.2019. године, поништава се за радно место наставник у звање
наставник страног језика за ужу научну
област Светски језици - енглески језик,
на одређено време од пет година, 2 извршиоца. У осталим деловима конкурс остаје
непромењен.

ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

08.05.2019. | Број 828 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
40

| Број 828 | 08.05.2019.

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

Завршене обуке за особе са инвалидитетом у Пироту

П

ЋИЛИМАРИ И ПЛАСТИЧАРИ

очетком године су започете, а ових
дана завршене обуке за тржиште рада
намењене особама са инвалидитетом.
Обуке за помоћника ткаље за израду
пиротског ћилима и израду производа од полиетилена - прерада гранулата, похађало је по
7 полазника са евиденције незапослених Филијале Пирот НСЗ.
Сертификати о новим знањима уручени су им
17. априла, у просторијама Филијале Пирот, чиме
је извођач обуке, Предузеће за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Pirotex triko“ д.о.о. Пирот, потврдило
њихову оспособљеност за рад на овим пословима.
Полазници Драгана Манић и Милан Стојчев
изразили су задовољство условима рада и квалитетом програма обуке. „Кроз обуку сам могао да
осетим радну атмосферу у предузећу, да будем
окружен колегама, да се осетим вредним чланом
заједнице и да научим нове послове“, изјавио је
Милан, док је Драгана изразила задовољство што
јој се пружила прилика да научи тајне ћилимарског заната.
Драгица Симић своје средовечне године види као отежавајући фактор за запослење, али наводи да је обуку доживела као
могућност да изађе из куће, да научи да обавља сасвим нове послове, да поврати изгубљено самопоуздање и крене даље. „Знам
да ће ми обука отворити нове видике и оптимистична сам у погледу мог запослења“, рекла је Драгица приликом преузимања
сертификата.
Сузана Панајотовић, саветница за интеграцију особа са инвалидитетом у предузећу Pirotex triko, наводи да се обука одвијала
планираном динамиком и да ће уручени сертификати омогућити сада свршеним полазницима да изађу на тржиште рада са
новостеченим знањем. „Пракса је показала да су обуке веома корисне и да дају добре резултате у смислу лакшег запошљавања и
укључивања у редовне обавезе које проистичу из радног односа. Pirotex triko је и у претходном периоду реализовао сличне обуке,
а неки од полазника су сада стално запослени у овом и у другим предузећима“, каже Сузана.
Сузана Ђорђевић
Сертификате је уручила Зорица Савић, организатор образовања одраслих у Филијали Пирот НСЗ.

Сајам професионалне оријентације у Вршцу

ПРАВИ ПУТ ДО БУДУЋЕГ ЗАНИМАЊА
Филијала Вршац НСЗ у сарадњи са Градом
Вршцем, организовала је Сајам професионалне оријентације у спортској сали Хемијско-медицинске школе, на коме се представило осам
средњих школа из Вршца и Беле Цркве: Школски
центар „Никола Тесла“ Вршац, Техничка школа
„Сава Мунћан“ Бела Црква, Пољопривредна школа „Вршац“, Гимназија „Борислав Петров Браца“
Вршац, Хемијско-медицинска школа из Вршца,
Белоцркванска гимназија и економска школа,
Школа за основно и средње образовање „Јелена
Варјашки“ Вршац и Музичка школа „Јосиф Маринковић“ Вршац.
На штандовима средњих школа су основци
могли да се упознају са образовним смеровима,
наставним програмом и другим садржајима,
док су на штанду НСЗ имали прилику да путем интернет апликације тестирају своје способности и интересовања и тако лакше одаберу
будуће усмерење.
Сајам је отворио члан Већа за просвету и
образовање Вељко Стојановић и пожелео свим
ученицима пуно успеха у даљем школовању.
Сања Рабијац

Бесплатна публикација о запошљавању
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НОВА ПРАВИЛА У АНГАЖОВАЊУ СЕЗОНАЦА
Више од 80.000 радника сваке године у Србији буде ангажовано на сезонским
пословима, али чак 95 одсто њих не буде пријављено. Ствари би сада могле да се
промене, пошто електронска пријава сезонаца олакшава живот и послодавцима
и радницима

З

аконом о поједностављеном ангажовању за сезонске послове држава жели да уведе ред у ово поље и то дигиталним
путем. У Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД), која спроводи обуку за коришћење портала
www.sezonskiradnici.gov.rs, кажу да су први ефекти новог система
позитивни за обе стране.
„Основни добитак за послодавце је могућност да ангажују
сезонског радника по много повољнијим финансијским условима, као и то што је досадашњи уговор о привремено-повременим пословима замењен новим једноставним решењем, које
потпуно одговара природи посла у пољопривреди. Наиме, преко овог портала пријављивање радника је могуће на дневном
нивоу, па уколико се догоде временске непогоде, које спречавају рад у пољу, послодавац тог дана може одјавити раднике,
а већ следећег их поново ангажовати“, објашњава Мирослав
Рајлић из НАЛЕД-а, прецизирајући да послодавац за дане када
је одјавио раднике због временских неприлика не плаћа порезе и доприносе.

Мање од 10 минута траје електронска
пријава сезонског радника, чији порези
и доприноси послодавца коштају 303
динара на дан

Пријављеним сезонцима рад улази у
пензиони стаж и имају здравствено
осигурање за евентуалну повреду на раду
или професионално обољење

МОЖЕ И ПРЕКО МОБИЛНОГ
НАЛЕД и Пореска управа развили су апликацију за ангажовање сезонских радника у пољопривреди путем паметних телефона. Први пут у Србији омогућено је радно ангажовање преко
мобилне апликације и то је уједно и прва потпуно оперативна
мобилна апликација за један сервис јавне управе.
„Мобилна апликација ’Сезонски радници’ учиниће поједностављену процедуру ангажовања још приступачнијом, јер су истраживања показала да две трећине корисника предност даје
апликацијама у односу на веб-портале, а три од четири интернету најчешће приступа преко телефона“, каже председник Савеза
за храну и пољопривреду НАЛЕД-а и директор представништва
„Атлантик групе“ за Србију Владимир Чупић.

42

| Број 828 | 08.05.2019.

Како објашњава, основна добит за сезонце је што ново и електронско применљиво решење о пријави омогућава да њихов рад
током сезоне уђе у пензиони стаж и да имају здравствено осигурање за евентуалну повреду на раду или професионално обољење.
Иначе, сама процедура пријаве и одјаве радника преко
портала траје мање од десет минута, без обзира да ли се сезонац пријављује на један дан или на месец дана. Максимално годишње ангажовање једног радника је 120 дана у календарској години. „Прве информације које нам стижу са терена,
најпре од власника великих малињака који су током бербе ангажовали велики број људи, кажу да су послодавци и те како
препознали чињеницу да им је ово јефтинија варијанта. Најјефтиније је када послодавац не пријави радника, али под условом
да радника не задеси ништа на раду, али када не пријавите
100 радника, а једном раднику се деси повреда, онда је то за
послодавца много гора ствар него да плаћа 303 динара дневно“, сматра Мирослав Рајлић.
Подаци система за електронску пријаву показују да је од
јануара на пословима у пољопривреди било ангажовано 2.987
сезонских радника који су пријавом остварили право на пензијски стаж и осигурање у случају повреде на раду. За њих је
плаћен порез у износу од 4,2 милиона динара, као и готово 12
милиона динара доприноса.
Сезонци су до сада ангажовани у 95 градова и општина широм Србије, а највише у Војводини. Интересантно је да је поред
70 послодаваца сезонске раднике ангажовало чак 17 физичких
лица. Због сезонског карактера посла, од почетка године и примене новог система најчешће су радници били ангажовани на
орезивању, као и на пословима чишћења, сортирања, паковања
и складиштења пољопривредних производа. Опсег могућности ангажовања сезонаца важи за оне који се баве гајењем
биљака или садног материјала, преко узгоја животиња и мешовите пољопривредне производње, до услужних делатности
у пољопривреди.
Извор: блиц.рс
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Професионални развој

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

Дубравка Смиљанић

О

во је период када велики број основаца и средњошколаца
доноси одлуку о избору будуће школе и занимања. Нека
деца врло рано знају чиме ће се бавити, а нека ту одлуку донесу знатно касније. Значајну улогу у тој важној
одлуци имају склоност или љубав према одређеној професији,
односно таленти које деца поседују.
Са каријерним вођењем треба почети врло рано и обично се каже да су покретачи економског развоја и управљања
кадровима управо каријерно вођење и саветовање, односно
препознавање потенцијала појединаца и њихово усмеравање
ка занимањима у којима могу највише да пруже. Колико је
каријерно вођење важно у професионалном животу појединца, али и за целокупно друштво, разговарамо са Дубравком
Смиљанић, светницом за планирање каријере у филијали НСЗ
у Ужицу.
„Каријерно вођење и саветовање представља организован
систем друштвене и стручне помоћи у професионалном развоју
појединца, кроз оспособљавање и мотивисање за доношење зрелих одлука о избору образовања и занимања, а у складу са особинама, личним способностима и потребама тржишта рада“, каже
она.
Улога родитеља у избору будућег занимања и професије је
велика, па се многа деца одлучују да наставе њиховим путем.
Међутим, да ли је такво усмеравање детета добро?
„На ово питање није једноставно одговорити, да ли је родитељ објективан, да ли је и сам остварио своје жеље и амбиције
или поистовећује своје могућности са могућностима детета,
има ли добру способност процене... У сваком случају, задатак
родитеља јесте да пре свега помогну својој деци да се што више
ослободе тензије и страха“, каже наша саговорница.
Први корак у избору занимања је свакако детаљно информисање о врстама школа и факултета, као и о смеровима који
се изучавају и занимањима за која припремају ђаке. Свако занимање захтева одређене способности, особине личности и интересовања који су некада пресудни за успех у послу.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Тако би, на пример будући ученици и студенти економских школа и факултета требало да се добро сналазе са бројевима и рачунањем, док је за будуће ученике и студенте медицинских школа веома важно да, осим стрпљења, сталожености
и потребе да помажу људима, поседују предзнања из хемије и
биологије. Архитектонска струка подразумева развијене способности схватања просторних односа, као и изражена естетска и техничка интересовања“, истиче Дубравка.
Млади који завршавају средње школе обично изаберу један од три пута - могу да прекину са даљим школовањем, да
покушају да пронађу посао у занимањима за која су се школовали или да наставе да студирају. Професионална оријентација
у овој фази заснива се на комбинацији склоности ученика и
школског успеха, уз сагледавање ситуације на тржишту рада.
„Важно је да се ученици за будућу школу и занимање одлучују
на основу својих знања и вештина и потреба тржишта рада“,
каже наша саговорница.
Тренутна ситуација на тржишту рада показује да лакше до
посла долазе стручњаци за финасије, инжењери електротехнике, информатике, грађевинарства, машинства, математичари и лекари одговарајућих специјалiзација.
„Послодавци очекују од својих запослених да поседују
специфична знања, али и кључне вештине попут иницијативе,
преузимања одговорности, жељу за напретком, добру комуникацију, способност за рад у тиму...због тога, поред формалног
образовања изузетан значај за професионални успех има неформално образовање“, истиче на крају Дубравка Смиљанић.
Филијала Ужице је и ове школске године помогла ученицима завршних разреда основних и средњих школа при избору
будућих образовних профила. Ове године, помоћ у Филијали
потражило је више од 150 ученика. „С обзиром на велико интересовање важно је да се заинтересовани ученици пријаве на
Биљана Терзић
време“, кажу у Филијали Ужице.
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Предузетничка прича

САПУНИ И КОЗМЕТИКА
ИЗ МАЛЕ ЛЕСКОВАЧКЕ РАДЊЕ
„Сваког јутра улазим у радњу са ентузијазмом и осмехом на лицу, а осећај да
сте властитим рукама направили неки производ који сте сами осмислили је
неописив“, каже Драгана Стојчевић, која је започела сопствени посао из љубави
према природи и козметици

Д

рагана Стојчевић је одрасла у пиротском селу Темска, где је похађала основну школу, док је гимназију
завршила у Пироту. У Лесковац
је дошла 2004. године, када је уписала
Технолошки факултет, смер фармацеутско-козметичко инжењерство. Управо ту
себе усмерава на оно чиме се данас бави,
а то је производња козметике под брендом „Галатеа“. Радњу је регистровала у
Лесковцу крајем 2018. године и од тада се
у потпуности отиснула у предузетничке
воде.
„У току студирања сам заволела самостални рад у лабораторији и експериментисање. Највише сам волела практичне вежбе из Биохемије и Технологије
природних органских производа, јер се
ту изолују природне активне супстанце
које се касније користе у фармацији и
козметици. Будући да ме одувек занимала козметика, њен састав и технологија израде, мој избор је био производња
козметике, али не било које, већ здраве
природне козметике. Тако сам пре три
године почела да правим сапуне за туширање од биљних уља, затим сам у
неке од њих додала млеко или мед, у
друге активни угаљ, треће сам почела да
производим са солима и тако створила
палету сапуна који су прилагођени сваком типу коже“, каже Драгана, која је пре
тога доста учила о производњи сапуна
са страних сајтова, а онда почела сама да
смишља рецептуре.
„У старту су проблем, наравно, биле
финансије, јер су сировине доста скупе, а
ја нисам имала свог новца. Мој супруг и
мајка су желели да ми помогну, па су ми
обоје дали одређена средства за куповину сировина, мутилица, калупа. Ради се,
конкретно, о 400 евра са којима сам почела свој мали посао, у почетку као хоби,
а онда сам се постепено мало озбиљније
посветила изради сапуна“, прича млада
предузетница.
Када је испитала квалитет и здравствену исправност својих сапуна, пожелела је да их представи људима који воле
такве производе, па се појавио нови проблем - како почети и коме их понудити.
„Обратила сам се Центру за економику домаћинства у Лесковцу и замолила их да ми помогну. Понудили су
ми учешће на манифестацијама домаће
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радиности и омогућили ми да ступим у
контакт са Удружењем за неговање традиције ‚Вишња‘ из Ниша. Своје сапуне
сам излагала на Креативним сокацима које је ово удружење организовало у
Нишу и Пироту. Производима сам дала
назив ‚Галатеа‘ јер ми се допао мит о
уметнику Пигмалиону који је сам извајао жену својих снова и дао јој име Галатеа, а богиња Афродита јој је удахнула
живот и љубав. Галатеа је симбол лепоте,
а ја својим муштеријама, које су у већини случајева жене, желим да помогнем
у томе да буду лепе и неговане“, истиче
Драгана.
Приликом развијања понуде својих
производа, уочила је да девојчице доста траже шумеће купке (bath bombs) и
потрудила се да састави добар рецепт
за купке које ће лепо пенити и мирисати, а бити направљене од потпуно здравих, готово јестивих сировина. На ред су
дошли балзами за усне од биљних уља,
природни дезодоранси, соли за купање,...
„Пошто сам желела да посетим и
веће манифестације и сајмове, а нисам
могла као физичко лице, основала сам
Удружење ‚Ласта‘, са којим сам конкурисала за излагачке штандове. Тако сам
посетила Сајам козметике ‚Додир Париза‘ у Београду и тамо упознала велике
добављаче сировина које су неопходне
за природну козметику. Код њих сам по-

чела да купујем по знатно повољнијим
ценама, тако да је могла и мени да остане нека зарада. Од већих манифестација
истакла бих и Сајам туризма и активног
одмора у Нишу. У разговорима са излагачима многих туристичких организација схватила сам да им се свиђа моја
козметика и сапуни. Неколико њих је изразило жељу да моје производе стави на
своје полице у сувенирницама у својим
градовима. Проблем је био што нисам

САПУНИ, ДЕЗОДОРАНСИ,
БАЛЗАМИ, КУПКЕ...
„Галатеа козметика“ у понуди сада
има сапуне (са козјим млеком, медом,
активним угљем, дечје глицеринске сапуне у облику диносауруса и ликова из
цртаних филмова), природне дезодорансе, природне балзаме за усне, шумеће купке, соли за купање, мицеларне воде, тонике за лице, четири врсте
природних крема за различите типове
коже, креме за руке и стопала.
„Следећи производ на коме радим су
шампони за косу, али то је мало већи
изазов јер треба наћи природне смеше
којe неће иритирати кожу, а уз то треба
да негују косу и по могућству пене као
комерцијални шампони“, објашњава
Драгана.
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„Веома сам срећна када
дођу задовољне
муштерије да похвале
мој труд и рад“, каже
власница „Галатеа
козметике“
имала радњу преко које бих продавала
своје производе. Међутим, са Туристичком агенцијом ‚Ђердап травел‘ из Доњег
Милановца сам склопила сарадњу и већ
неколико пута сам њиховој сувенирници
слала козметику преко удружења“, каже
Драгана, која је сву козметику и сапуне
правила у свом стану.
„Док је дете било у вртићу ја сам правила сапуне, јер се раде са натријум-хидроксидом, јаком базом чија испарења
деца, а ни одрасли, не смеју да удишу.
После вртића заједно смо правили шумеће купкице од сода-бикарбоне, лимунске киселине, природних боја и мириса“,
објашњава Драгана.
Прилика да коначно покрене свој посао и уђе у легалне токове указала јој се
после готово три године, тачније новембра 2018. године, када је изашао конкурс
за женско иновационо предузетништво
који је расписао Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа.
„Конкурисала сам са својим програмом за бесповратна средства за куповину неопходне опреме у висини до
300.000 динара. Прошла сам на конкурсу
и крајем децембра званично регистроваБесплатна публикација о запошљавању

ла предузетничку радњу. Изнајмила сам
већи локал у ширем центру града и средином фебруара прошле године званично
почела са радом. Предњи део локала је
продајног карактера са изложеном козметиком и сапунима, док сам од задњег
дела направила радионицу. То ми је омогућило да проширим асортиман, да правим природне креме за различите типове
коже лица, крема за руке, антиејџ природне креме, природне мицеларне воде,
тонике за кожу подложну акнама. Ово су
јако осетљиви производи са краћим роком трајања, од свега пар месеци, тако да
их правим у малим серијама од неколико
комада, па су увек свежи. Такође, могу да
удовољим посебним захтевима клијената, тј. да направим крему са уљима која
они желе или без мириса, уколико имају
проблема са алергијама“, појашњава саговорница „Послова“.
Код одабира сировина за сапуне и
козметику коју производи, Драгана води
рачуна да буду сертификоване и да поседују безбедносне листове, затим да буду
квалитетне и природне. Квалитет својих
производа „Галатеа козметика“ контролише у Заводу за јавно здравље и Институту „Суперлаб“ из Београда. Предност
ове козметике је што се прави од биљних
сировина које наша кожа веома лако усваја, те се на тај начин враћа њена природна функција која је нарушена многим
штетним састојцима комерцијалне козметике. Мали број људи је алергичан на
природне производе, па овакву козметику и сапуне могу користити и мала деца.
„Галатеа“ продавница је прва тог
типа у Лесковцу и људи у њу улазе из
радозналости, привуче их излог и пожеле да виде нешто ново. „Многи од њих
су одушевљени асортиманом мојих про-

извода и купе понеки сапун да пробају,
а онда се врате по још и препоруче ме
својим колегама, рођацима, комшијама.
Има и оних који су неповерљиви према
ономе што радим и прави је изазов убедити их у квалитет и безбедност производа. На крају и они нешто купе и буду
задовољни. До сада нисам имала неких
притужби и негативних коментара на
своје производе, само похвале и охрабрења да одржим квалитет“, каже Драгана, додајући да јој често долазе тинејџери који траже помоћ због проблема са
акнама и масном кожом, тако да је један
од најпродаванијих производа детокс сапун са активним угљем. Производ који се
продаје и лети и зими и користе га све генерације је природни дезодоранс који на
природан начин елиминише непријатне
мирисе, а не затвара поре и не иритира
регију пазуха.
Драгана све производе прави сама,
нема других запослених, али јој доста
помаже супруг који ради са муштеријама док она прави козметику и сапуне у
другом делу радње. „Помаже ми и око
посета разним манифестацијама и сајмовима, јер желимо да своје производе
представимо што већем броју људи. Надам се да ћу тако упознати и дистрибутере природне козметике којима бих
могла да продајем на велико. Радња за
сада одржава сама себе, зарадим таман
толико да подмирим трошкове и купим
сировине. Мени остане веома мало, тако
да се трудим да што више радим и стално проналазим нове купце како бих повећала производњу, а самим тим и профит. Овај посао радим из љубави према
природи и козметици. Свесна сам да је
ово тек почетак, тако да се не разочарам
ако неких дана продаја иде веома слабо.
Ово је посао који волим и којим желим
да се бавим. Сваког јутра улазим у радњу
са ентузијазмом и осмехом на лицу, а
осећај да сте властитим рукама направили неки производ који сте сами осмислили је неописив. Веома сам срећна када
дођу задовољне муштерије да похвале
мој труд и рад“, поносно истиче Драгана.
Она и даље редовно прати јавне позиве и конкурсе који су намењени почетницима у бизнису и женама. „Помоћ
нам је неопходна, прво финансијски да
бисмо могли да перманентно развијамо
свој посао, а затим и помоћ у виду менторинга, да бисмо научили како да пронађемо потенцијалне купце и потрошаче. Мислим да је нама женама теже него
мушкарцима, јер се од нас очекује да будемо пре свега добре домаћице, супруге, мајке, а онда посао мора да трпи због
тога. Ја сам мајка једног предшколца,
па сада имамо пуно обавеза око уписа
у школу, с јесени ћемо заједно писати
домаће задатке, а опет морам да нађем
довољно времена да развијам свој посао.
Посао предузетника не траје осам сати,
већ даноноћно размишљамо шта и како
даље, смишљамо стратегије, стрепимо
како ћемо изаћи на крај са свим порезима и трошковима“, искрено нам је испричала Драгана о својим искуствима у сопственом бизнису. Славица Даниловић
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Подршка образовању младих

К

ЗНАЊЕ ЗНА БУДУЋНОСТ

омпанија ДИС представила је нови програм подршке образовним институцијама, организацијама и осталим удружењима којима је у фокусу образовање
младих, под називом „Знање зна будућност“.
На конференцији за новинаре у београдском
Медија центру, Мила Ћурчин, директорка маркетинга овог трговинског ланца, рекла је да је
компанија ове године издвојила 10 милиона динара за програм подршке образовању младих
у Србији. Половина издвојених средстава намењена је најуспешнијој деци запослених у самој компанији, док је преосталих пет милиона
динара намењено образовним институцијама,
организацијама и удружењима.
Како је нагласила, једноставна форма програма „Знање зна будућност“ омогућиће кандидатима потпуну слободу када је у питању креирање пројеката. То подразумева и
омогућава велики спектар донација - од робних награда, едукативних и путовања на такмичења, преко куповине инструмената,
обезбеђења стипендија, курсева језика и слично.
Пријављивање за програм подршке „Знање зна будућност“ могуће је до 1. јуна 2019. године, након чега ће се приступити
селекцији пројеката и реализацији донација. Детаљне пропозиције су доступне на интернет страници компаније. Потенцијални
учесници имаће задатак да попуне формулар доступан на веб-страници, где ће у виду мотивационог писма пренети досадашње
успехе, навести награде, реализоване сличне пројекте и друге активности, којима ће компанији ДИС показати да средства треба
донирати управо њима.
Компанија ДИС активно улаже у развој и побољшање услова образовања младих, а овај пројекат представља велики корак
ка свеобухватној, системској, још снажнијој подршци образовању у нашој земљи путем помоћи и сарадње са институцијама и
организацијама. У ДИС-у се надају да ће наићи на подршку институција и медија, као и да ће се овогодишњи пројекат претворити
у дугорочни програм подршке младима.
С.Д., Извор: ДИС, фото: мц.рс

Нови смерови за средњошколце

ШКОЛЕ ЧУЛЕ ТРЖИШТЕ

За будуће средњошколце у Суботици уводе нове смерове. Усмерења у школи
„Иван Сарић“ усклађена су са потребама фирми
Будући средњошколци у Суботици моћи ће да похађају три нова смера у Техничкој школи „Иван Сарић“ - трогодишњи механичар моторних возила и електричар и четворогодишњи образовни профил техничар за роботику. У Хемијско-технолошкој школи у
клупе ће сести посластичари и техничари за обраду нафте и гаса. Разлог за отварање нових смерова, како кажу у школама, јесте
потреба тржишта за овим кадровима.
Механичар моторних возила је нови трогодишњи смер на мађарском језику, који спаја струке ауто-механичара и ауто-електричара,
док ће се на српском језику школовати електричари, а профил је комбинација струке електроинсталатера и електромеханичара за машине
и опрему, те ће ученици, осим електро-радова по стамбеним и другим објектима, моћи да сервисирају и поправљају електромоторе.
„Оба трогодишња образовна профила су по дуалном моделу образовања, што значи да ће ученици уз теоријску похађати и
практичну наставу у компанијама“, каже Жељко Рајчић, директор Техничке школе „Иван Сарић“.
Излазећи у сусрет захтевима послодаваца, осим пекара, смера који је већ годинама један од најпопуларнијих, у Хемијско-технолошкој школи отвара се и образовни профил - посластичар.
„На идеју да средњошколцима понудимо профил посластичара дошли смо пошто смо разговарали са послодавцима и испитали
њихове захтеве. Консултовали смо и Националну службу за запошљавање и на основу њихових одговора увидели да постоји велика
потражња за овим занимањем“, кажу у Хемијско-технолошкој школи. Они, такође, истичу интересовање и за техничарима за обраду
нафте и гаса, па ће тај образовни профил, који је већ уведен у Панчеву, бити уведен и у Суботици.
Нови образовни профил - техничар за роботику, ђаци ће похађати на мађарском наставном језику, а током четворогодишњег
школовања моћи ће да стекну знања из области кибернетике, роботике, пнеуматике, тако да буду обучени за рад у свим индустријским гранама у којима се користе роботи.
Извор: Новости
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Српским ИТ стартаповима отворена врата америчког тржишта

ПОСЛОВНЕ ПОНУДЕ АМЕРИЧКИХ КОМПАНИЈА
Србији не недостаје добрих идеја већ права подршка
како да се те идеје пласирају у свет. Наше ИТ компаније,
које су у оквиру првог српског акцелератора у САД прошле обуку, настављају борбу за пласман својих производа на америчко тржиште. Представници ИТ стартапова из Србије, у организацији Привредне коморе Србије и
компаније „East Hub“, након двонедељне обуке у Мајамију
представили су своја решења пред више од 30 америчких
инвеститора.
Извршни директор компаније „East Hub“ Вук Живковић каже да је главна мисија двонедељне обуке у Мајамију била да се њихове идеје што дубље презентују на
америчком тржишту и да у сарадњи са менторима, адвокатима и инвеститорима наши људи боље упознају програмирање и инвестирање, односно како да наступају на
великим тржиштима, праве бизнис документације, да се
наметну и да, самим тим, Србију позитивно промене на
инвестиционој мапи света.
„Ништа није препуштено случају. Ангажовали смо
велики тим људи, међу којима и адвокатски, који је и те како значајан, а он им је указао како да сачувају принципе пословања и
како да једноставно имају контролу свог технолошког предузетништва“, каже Живковић.
Утисци су више него позитивни.
„Добили смо позитивне утиске од наших људи са обуке. Кажу да им је ових 15 дана значило више него било шта пре у њиховом пословању. То је сјајна ствар, јер желимо да их мотивишемо и да отворимо видике за подручје Америке. Желимо да се наше
добре идеје претворе у нешто корисно, да доведемо још више инвеститора и да брендирамо Србију, јер ми имамо велики потенцијал“, додаје Живковић.
Основни циљ је већ постигнут, јер су наши ИТ стартапови добили пословне понуде од америчких компанија. Живковић је оценио да је концепт акцелератора у САД успешан пројекат који ће се даље развијати. „Обука је била и прилика за компаније да виде
где се налазе у односу на конкуренцију на једном од најразвијенијих тржишта света. Сад имају прилику да се на том тржишту задрже и опстану, да би касније све стечено примењивали у развоју својих компанија и на свом пословном путу“, истиче Живковић.
Привредна комора Србије заједно са компанијом „East Hub“ радиће на популаризацији ове теме међу домаћим стартап компанијама.
Извор: Србија данас

Машине и опрема из Србије све чешће путују у свет

ХРАНА НАЈВЕЋИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ИЗВОЗ
Српски извоз у прва два месеца увећан је за 7,1 одсто, а увоз 11,7 у односу на исти период лане. У Републичком заводу за статистику очекују даљи раст извоза, јер се мења и његова структура, а главни задатак је да се повећа извоз готових производа. Статистика
показује да је почео да расте и извоз електричних апарата, хемијских производа, а поправља се и ситуција у текстилној индустрији.
„Занимљиво је да је донекле промењена и структура извоза, да се све више извозе машине и опрема. Главне области извоза су моторна возила, приколице и основни метали, а то су ‚Фијат‘ и ‚Железара‘ у Смедереву. Онда долазе главне прерађевачке
сировине, као што су гума и пластика“, каже директор Републичког завода за
статистику Миладин Ковачевић.
Директорка Сектора за међународне односе Јелена Јовановић истиче да су
директне стране инвестиције у ауто-индустрију последњих година веома велике.
„Оне су почеле да дају своје резултате. Када је реч о пластици и пластичним производима, ако посматрамо целу групу, такође имамо више од 50 производа, а достигли смо извоз у прошлој години од око 894 милиона евра“, напомиње Јовановићева.
Акценат је на повећању извоза готових производа, што директно увећава нето
добит земље, а потенцијала за то има.
Радојка Николић, из „Бизнис магазина“, каже да су наше највеће извозне могућности у сектору прехрамбене и пољопривредне индустрије.
„То доказује и чињеница да је прошлогодишњи извоз премашио три милијарде долара. Зашто је то важно? Зато што ми имамо наше сировине, имамо
и додатну вредност и у оквиру тога најбоље би било када бисмо имали више
финалних призвода“, каже Николићева.
Највише извозимо у Европску унију, а на прва два места су италијанско и немачко тржиште. Унија, рецимо, забрањује неке пластичне производе, па и наша предузећа у тој грани већ хватају корак са тим захтевима. Јелена Јовановић каже да су
готово сва правила и законодавни оквир што се тиче производње пластике усвојени.
„Нешто недостаје, а то радимо са нашим извозницима“, истиче Јовановићева.
Србија и даље највише увози нафту, гас, мобилне телефоне и уређаје за диИзвор: РТС
гитализацију.
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

