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ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У
БИЗНИСУ
ТЕМА БРОЈА - Захваљујући различитим програмима подршке
све више жена у Србији улази у предузетништво. Едукација је
изузетно важна, па је неопходно да стално стичу нова знања да
би постигле успех у послу.
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УВОДНИК

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Годинама уназад су водама приватног бизниса суверено владали
мушкарци, међутим, данас је све више жена које се баве приватним послом
и успешно воде своје фирме. Можда је разлог томе што се жене све више
оснажују кроз различите програме подршке, како финансијске тако и програме едукације и информисања, како би биле упознате са свим могућностима које имају.
За једно друштво значај женског предузетништва је вишеструк, поред
бољег положаја у друштву и економске независности, утиче и на смањење
незапослености. Економско оснаживање жена и јачање женског предузетништва у фокусу је Секције за предузетништво Привредне коморе Србије,
која је од почетка године организовала низ активности посвећених предузетницама, међу којима и неколико панела и презентација на којима се
говорило о актуелним темама и њиховом оснаживању. Кроз представљање
финансијских подстицаја, али и примера добре праксе и искуства успешних
предузетница један од циљева био је да се што више жена мотивише да уђе
у свет приватног бизниса.
У овом броју представљамо вам успешног предузетника који послује у
Опову и развио је посао за пружање аутомеханичарских услуга. Самостално ради од 2013. године и временом је развијао пословање, а у више наврата
је користио субвенције Националне службе за запошљавање и каже да му је
то, посебно у почетку, много значило. Небојша Славковић каже за Послове
да воли свој посао, да га ради с љубављу, а да посла увек има јер аутомобилска индустрија има добру перспективу.
Водимо вас на пролећне сајмове запошљавања који су организовани у
Новом Пазару, Нишу, Алибунару и Лозници и на којима је забележено велико интересовање послодаваца и посетилаца.
Споразуми о реализацији мера АПЗ између Националне службе за
запошљавање и локалних самоуправа потписани су у Краљеву, Нишу, Прокупљу, Панчеву, Пироту и београдским општинама Врачар и Лазаревац.
У Нишу је одржан пролећни Сајам образовања на којем су се на интересантан и маштовит начин представиле средње и више школе и факултети.
То је била добра прилика за ученике завршних разреда основних и средњих
школа да, пре доношења коначне одлуке одабира школе и свог будућег позива, још једном сагледају образовне потенцијале града.
У оквиру рубрике Предузетничка прича представљамо вам Мишу
Олајоша Нађа из Келебије који се бави пласманом сушеног воћа и поврћа.
Прва средства за започињање посла добио је од НСЗ, а данас развија посао,
па поред постојећег асортимана у коме су најзаступљеније сушене шљиве,
јабуке и вишње, испитује тржиште за сушење поврћа - шаргарепе, першуна
и зачинског биља.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

ПОЗИТИВАН ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ
Наш саговорник каже да је користио
субвенције за раднике два пута, преко
републичког јавног позива и ИПА пројекта, тако да двa радника радe код њега
захваљујући субвенцијама државе. Они
су по струци електромеханичар и механичар. „Будући да сам хтео да користим
субвенције НСЗ обратио сам се и вама за
избор радника са евиденције незапослених и морам да кажем да сам задовољан
избором“, истиче Небојша.
Он додаје да планира да запосли још
два радника и да ће радо опет конкурисати како би добио субвенције НСЗ, с
обзиром на добро искуство. Досадашња
средства уложио је у куповину основних
средстава за рад.

У Опову, малом војвођанском месту
у Јужном Банату, успешно већ низ година послује предузетник Небојша Славковић. Ради од 2013. године и у свом месту
је развио посао за пружање аутомеханичарских услуга. Будући да је у више
наврата користио субвенције НСЗ, одлучили смо да га посетимо како би нам
испричао своје искуство.
Долазећи на адресу, видели смо велико двориште у којем је већ неколико
аутомобила било на поправци, као и малопродајни објекат. Дочекао нас је Небојша, који је био у послу.
Кроз разговор, вратили смо се у
2013. годину, када је почео самостално да ради.
„Те године сам основао фирму, а на
самом почетку сам се бавио само одржавањем и поправком возила. Већ четири
године касније јавила се потреба за отварањем и малопродајног објекта у склопу
постојећег радног простора, што је захтевало и запошљавање нових радника.
Иначе, пре уласка у воде предузетништва, 14 година сам радио у овлашћеном
Рено сервису „Рено Сава“ где сам стекао
озбиљно искуство“, рекао нам је Небојша.
Користио је субвенцију за програм самозапошљавања 2013. године, па га питамо колико му је то помогло да започне посао?
„Морам да кажем да ми је тај почетни капитал веома значио с обзиром да
сам имао мало својих средстава. Субвенција ми је омогућила да купим основна
средства за рад и да полако почнем да
радим и осетим шта је потребно житељима Опова када је реч о области којом се
ја бавим. Могу слободно да кажем да је
то у почетку за мене био спас“, каже нам.
Да ли сте задовољни сарадњом
са Филијалом НСЗ у Панчеву?
„Врло сам задовољан. Прошао сам
дводневну обуку за предузетнике која

ми је тада много значила, јер сам направио свој бизнис план и финансијску конструкцију. Кад тек планирате да започнете посао и имате пуно недоумица и не
знате шта да очекујете то је веома важно.
И касније сам увек добијао праве информације и помоћ у вези са подношењем
захтева и учешћа у јавним позивима“.
Користили сте и програм за нова
радна места. Каква су Вам искуства
и како сте одлучили да преко НСЗ
тражите раднике?
„Одржавали смо и поправљали моторна возила најпре на једном сервисном
месту, а већ 2018. године на три места,
тако да је било неопходно да запослимо
нове раднике. Управо захваљујући развоју посла ширили смо и делатности,
па данас пружамо услуге аутомеханике, дијагностике, поправке ауто-клима,
електро услуге -прецизну електронику, а
имамо и продавницу делова. Тако да код
нас власник аутомобила може да очекује
потпуну услугу и брз завршетак послова“.

Небојша каже да воли свој посао, да
га ради с љубављу, а да посла увек има
јер аутомобилска индустрија има добру
перспективу.
„Свима који желе да уђу у овакву врсту предузетништва поручио бих да направе јасан циљ, визију и мисију, ураде
анализу и финансијски план свог будућег
пословања, да се обрате за помоћ НСЗ,
прођу обуку ’Пут до успешног предузетника’ и уз подршку својих најближих
изађу из зоне комфора и ураде нешто за
себе“, саветује наш саговорник.
„Ауто центар Славковић“ данас је успешан сервис, специјализован пре свега
за Рено и француска возила, али и за сва
остала. Просторан објекат и продавница сврставају га у једну од водећих ауто-кућа у Опову.
Ивана Мучибабић

Бесплатна публикација о запошљавању

01.08.201 15.05.2019. | Број 829 |

3

ТЕМА БРОЈА Подршка предузетништву

ЖЕНЕ У БИЗНИСУ

Привредна комора Србије већ годинама снажно подржава женско
предузетништво кроз организовање различитих едукација, семинара
и програма за унапређење њиховог рада, а са циљем економског
оснаживања жена. Све активности намењене су како женама које су већ
у бизнису, тако и почетницама које желе да реализују идеје у пракси.

Е

кономско оснаживање жена и јачање женског предузетништва
у фокусу је Секције за предузетништво Привредне коморе Србије,
која је од почетка године организовала
низ активности посвећених предузетницама, међу којима и неколико панела и
презентација на којима се говорило о актуелним темама и њиховом оснаживању.
Кроз представљање финансијских подстицаја, али и примера добре праксе и
искуства успешних предузетница један
од циљева био је да се што више жена мотивише да уђе у свет приватног бизниса.
Годинама уназад су водама приватног бизниса суверено владали мушкарци, међутим, данас је све више жена које
се баве приватним послом и успешно

воде своје фирме. Можда је разлог томе
што се жене све више оснажују кроз различите програме подршке, како финансијске тако и едукације и информисања,
како би биле упознате са свим могућностима које имају.
За једно друштво значај женског
предузетништва је вишеструк, поред
бољег положаја у друштву и економске
независности, утиче и на смањење незапослености.
Бранислава Симанић, директорка
Сектора предузетништва у Привредној
комори Србије више пута је истакла да су
жене у тежем положају у послу јер оне су
и мајке, домаћице и супруге, поред тога
што се баве бизнисом. Ипак, захваљујући
програмима подршке оне оснажене ула-

У Србији се 30% жена налази на руководећим позицијама, а исти је проценат и предузетница. Највећи број предузетница води микро предузећа, која имају до 10 запослених, што указује да су њихови бизниси у просеку мањи од оних које воде мушкарци.
Највише њих је у Београду, Војводини, Шумадији и Западној Србији, а из јужне и источне
Србије долази 20% наших предузетница, што је донекле и очекивано јер је та област
слабије развијена.
Део жена које се нису одлучиле на улазак у предузетништво из нужде, као главне разлоге наводе жељу за независношћу, пословне прилике и идеје, жељу да повећају своје
приходе, тежњу ка новом изазову и бољи баланс између личног и пословног живота.
Један од најважнијих изазова за предузетнице, нарочито оне које су на самом почетку, јесте финансирање реализације идеја. Скоро трећина жена је уложила породични
новац у свој бизнис, трећина сопствени, а само 3,5% су добиле кредит. Скоро 60% жена
наводи приступ финансирању као главну препреку за улазак у предузетништво.
Извор: talas.rs
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Марушка Топаловић

зе у предузетништво све више зато што
то желе, а не из нужде.
Привредна комора Србије већ годинама снажно подржава женско предузетништво кроз организовање различитих едукација, семинара и програма за
унапређење њиховог рада, а са циљем
економског оснаживања жена. Све активности намењене су како женама које
су већ у бизнису, тако и почетницама
које желе да реализују идеје у пракси.
На скуповима посвећеним подршци предузетницама, али и оснаживању
оних дама које имају добру идеју и желе
да је пласирају на тржишту, у Приведној
комори Србије говорило се о важности
едукације и тога да су све информације
доступне, као и размене искустава и
остваривање нових контаката. Посебно
су наглашени добри примери из праксе
који су доказ да је могуће успети на тржишту.
„Овде у ПКС заинтересовани су могли да чују примере успешних предузетница које су својим знањем и искуством
показале начине пословања и пут којим
су ишле до успеха, али и указале на препреке на том путу“, рекла је Бранислава
Симанић, директорка Сектора за предузетништво Привредне коморе.
Предузетницама је пренета порука
да је важно да се упознају добро са тим
шта их чека на предузетничком путу, али
да је најважније да верују у своју идеју и
то што раде, а тада се вреди трудити и не
одустајати, ма колико било тешко.
- Данас је велика храброст и привилегија да будете свој газда
Своје пословање представила је и
Марушка Топаловић, која се већ више
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од две деценије успешно бави предузетништвом. У студију „Марушка“ осликавају се и настају фантастичне свилене
мараме и кравате, које данас носе познати попут Владимира Путина, Мишел
Обаме, Ангеле Меркел, кинеског председника и његове супруге, Новака Ђоковића и многих других.
Марушкина прича почиње тако што
је нису примили на Факултет примењених уметности, када је прво правила накит, а затим и почела да црта на свили.
Квалитет су препознале тада успешне
домаће компаније са којима је студио
“Марушка” остваривао одличну сарадњу.
На тај начин се посао развијао.
“Модна кућа ‚Николас‘ је тражила
кравате, ја сам их осликала и понудила им и почела сарадњу са њима. Они
су тражили велику количину, а директор ми је тада рекао „Марушка“ ако сарађујеш са великима онда и ти мораш
да будеш велика’. Тада сам схватила да

Ове године Министарство привреде
издвојило је значајна средства за подстицаје предузетништву, па је тако издвојено 1,7 милијарди динара бесповратног новца за мала и средња предузећа и
предузетнике
Министарство привреде је за развојне
пројекте ове године обезбедило 500 милиона динара бесповратно, а за незапослене, почетнике у пословању и привреднике који су у почетној фази развоја, 200
милиона – бесповратно. За набавку нове
опреме је обезбеђена милијарда динара
бесповратних средстава.

Бесплатна публикација о запошљавању

Нови пројекат „УдруЖене“ са циљем подршке женском предузетништву, као и афирмацији и оснаживању жена за њихово активно учешће у развијању локалних заједница
покренула је компанија “Телеком”. Пројекат је посвећен промоцији културне баштине и
женског стваралаштва. Будући да је највећи број удружења жена организован управо
на територији Војводине, током прве фазе пројекта, ове године ће бити представљена
сарадња са двадесет удружења жена из тог дела Србије којима ће подршка Телекома
помоћи у мисији очувања, неговања и промовисања традиције, старих заната и хуманитарног рада.
Ручни радови попут ткања, везења, плетења, осликавања платна, хеклања, израде накита и ношњи, као и очување домаће традиционалне кухиње само су неке од делатности
у оквиру којих жене, учеснице пројекта УдруЖене, чувају локалне обичаје и баштине традицију српског и осталих народа који живе у нашој земљи. Нека од удружења на тај начин
стварају и препознатљив бренд, и управо кроз удруживање направила су и прве кораке
у предузетништву.

Извор: vesti-online.com

морам да се изборим и потрудим“, прича
нам Марушка.
Она саветује будуће предузетнике
да њихов успех и будућност зависи искључиво од њих самих. „Ако изаберете
да будете предузетник, то је пут на којем
морате да напредујете и да стално учите, тај посао вас тера да будете успешни.
Циљеве постављате сами, на путу до њих
тражите савете и питајте искусније све
што вас интересује“, каже наша саговорница.
Она за себе данас каже отворено да
је највећа српска сликарка на свили, а
свака марама, ешарпа или кравата која
изађе из студија “Марушка” јединствена
је и различита, увек рађена са жељом да
се за клијента направи нешто другачије и
препознатљиво. Награду за Жену змаја,
Удружења пословних жена Србије добила је 2009. године, а после су се низале
једна за другом.

„Педесет одсто у фирми мора да буде
планирање, а друга половина рад. План
нам је да наставимо причу о нашој традицији и култури, а на основу сјајног
искуства поводом отварања Народног
музеја у Београду, када смо израдили
мараме са мотивима са слика наших
најпознатијих стваралаца. За сада имамо уговоре са седам музеја и то нам је
велики изазов и инспирација“, прича за
„Послове“ Марушка Топаловић.
За само неколико месеци од формирања Секције за женско предузетништво
ПКС окупила је велики број предузетница и успостављена је сарадња са државним институцијама и струковним
удружењима. Најважније активности усмерене су на умрежавање жена предузетница, едукацију за боље пословање и
остале аспекте важне за успешно пословање предузетница.
Јелена Бајевић
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Сајмови запошљавања у Србији

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ПОСЕТИЛАЦА И ИЗЛАГАЧА
ТРАДИЦИОНАЛНИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У
НОВОМ ПАЗАРУ
У новопазарском Дому омладине одржан је традиционални
Сајам запошљавања. И ове године забележено је велико интересовање послодаваца и оних који су тражили посао.
Пословне понуде представило је 35 послодаваца, а на сајму
је присуствовало преко 1.600 активних тражилаца запослења.
Манифестацију је отворио директор НСЗ Зоран Мартиновић, који је истакао да, судећи према ранијем искуству, у просеку око 25 одсто учесника сајма нађе посао.
”На сајму је присутно 30 послодаваца који су понудили око
200 радних места. То је значајно јер ми сваке године видимо
добре ефекте сајмова и они који посете манифестације брзо
дођу до посла“, рекао је Мартиновић.
Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац истакао је да
локалне фирме треба да буду носиоци запошљавања због недостатака страних улагања у том крају.
”Град Нови Пазар преко различитих субвенција уз помоћ
НСЗ, државних министарстава и развојних агенција настоји да
субвенционише послодавце како би задржали постојеће раднике, проширили своје капацитете и тако омогућили запошљавање нових радника”, рекао је Бишевац.

Нови Пазар
Директор филијале Нови Пазар НСЗ Фахрудин Ђекић казао
је да сваке године више људи тражи посао на сајмовима запошљавања.
”Захваљујући добром планирању НСЗ и Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања све се више
улаже у привреду, отварање нових радних места и усавршавање оних који траже посао“, истакао је Ђекић.

Након успешно организваног Сајма запошљавања директор НСЗ Зоран Мартиновић је у пратњи градоначелника Новог Пазара Нихата Бишевца, директора новопазарске Филијале НСЗ Фахрудина Ђекића и сарадника обишао новопазарску фирму ДОО “Кенс“, чији
је бренд препознатљив у земљи и региону и фирму „Несал џинс“, која производи џинс и лаку конфекцију.
„Несал џинс“ има успешну пословну сарадњу са филијалом у Новом Пазару, што се огледа у константном напредовању фирме, која
тренутно запошљава 60 радника, а са тенденцијом даљег повећања. Уз посредовање НСЗ фирма је у последњих пар година запослила више од 35 људи, а редовно користи и субевнције и финансијска подстицајна средства НСЗ. Само ове године запослено је троје
људи кроз програм новог запошљавања теже запошљивих, али је једно лице ангажовано и кроз програм стручне праксе.
Менаџмент компаније упознао је госте са радом фирме, кадровским капацитетима и плановима. Они су већ проширили делатност
у области грађевине и планирају да запосле још радника, али рачунају на комплетну подршку НСЗ у свим сегментима запошљавања.
Ове године је планирано да се кроз различите финансијске подстицаје, које нуди НСЗ на подручију Филијале Нови Пазар, укључи
више од 540 незапослених, а међу њима и 35 ОСИ.
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Сајам у Алибунару
КОРАК КА СМАЊЕЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Сајам у Лозници
ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ – ВЕЋЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

На сајму у Алибунару представила су се 23 послодавца и
понудила више од 150 радних места за различита занимања
и квалификације. Сајам запошљавања отворили су председник
Општине Алибунар Душан Дакић, начелница јужнобанатског
управног округа Данијела Лончар и в.д. директора Филијале
Панчево НСЗ Ђорђе Лукач.
Највећа потражња била је за кројачима и шивачима, помоћним и радницима у производњи. Такође значајан број незапослених посао je могао да нађе у производном и IT сектору,
војсци, пекарској индустрији и угоститељству. Ове године је
постојало интересовање послодаваца и за запошљавање медицинских сестара и геронтодомаћица, али су се и у области
пољопривреде тражили дипломирани инжењери заштите
биља и сточарства.
Председник општине Душан Дакић истакао је да су сајмови
конкретан корак ка смањењу незапослености и пожелео срећу
посетиоцима. „Локална самоуправа је увек на располагању
како онима који нуде тако и онима који траже посао“, истакао
је Дакић и најавио планове за изградњу индустријске зоне, а са
циљем да људи остану да живе и раде у свом месту.

Сајам запошљавања у Лозници привукао је велики број
послодаваца и тражилаца посла који су у Установи за физичку културу „Лагатор“ имали прилику да се у директном разговору представе послодавцима. Сајам је организовала лозничка
филијала Националне службе за запошљавање, а представило
се 39 послодаваца са 402 радна места.

Лозница

Алибунар
Ђорђе Лукач, в.д. директора Филијале Панчево НСЗ рекао
је да се очекује добар резултат и на овом сајму. „У Алибунару је
на евиденцији нешто више од 50 одсто нискоквалификованих
или лица без квалификација, око 40 одсто су незапослени са
средњом стручном спремом, а само 7 до 8 одсто су висококвалификовани. Због тога је потребно да се усмеримо на дуално
образовање и отварање занатских смерова у средњим школама, а за послове који су тражени на тржишту рада“, истакао је
Лукач и најавио скоро отварање два смера у економској школи
у Алибунару - кожарски техничари и кувари.
„Наћи посао, обезбедити егзистенцију, смањити број незапослених, али и учинити да будемо репрезентативна привреда
представља задатак свих чинилаца власти“, истакла је начелница јужнобанатског управног округа Данијела Лончар отварајући сајам и истакла важност одржавања оваквих манифестација.
Према последњим подацима из марта ове године, у Филијали Панчево на евиденцији је 15.486 незапослених који активно траже посао, што је за око 1.200 мање него пре годину
дана.

Око хиљаду заинтересованих тражилаца посла имало
је прилику да преда своју радну биографију и разговара са
бројним послодавцима. Посла је и овог пута било за раднике
различитог профила и степена образовања, а највећи број радних места, укупно 65, огласила је кинеска компанија „Мinth
automotive Europe“, затим домаћа компанија „Еcoмет рециклажа“, која је понудила 30 послова и компаније „Adient automotive“
и „ABP Industrial solutions“ које су огласиле по 20 радних места.
Сајам је отворио заменик градоначелника Лознице др Радован Дивнић који је истакао значај оваквих сајмова као могућност да људи реше своје егзистенцијално питање.
„Град Лозница сваке године издваја значајна средства за
подстицајне мере запошљавања и у сарадњи са НСЗ покушавамо да смањимо стопу незапослености и омогућимо што већем
броју наших суграђана да нађу посао. Довођење два страна инвеститора, који ће у наредних неколико година запослити 2.500
људи говори у прилог томе“, истакао је Дивнић.
В.д. директора Филијале Лознице НСЗ Драгана Симић изразила је задовољство бројем послодаваца и посетилаца сајма.
„Поред два страна инвеститора из аутомобилске индустрије, значајан број послодаваца је са територије Лознице, а сви

Лозница

имамо исти циљ – што веће запошљавање, пре свега младих у
Лозници како би остали овде да живе и раде“, рекла је Драгана.
На штанду НСЗ сви заинтересовани имали су прилику да
се упознају са актуелним програмима и мерама за подстицај
запошљавања, а тражиоцима посла била је пружена и помоћ у
писању радне биографије.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Сајам запошљавања у Нишу
ПРЕКО 600 РАДНИХ МЕСТА НА САЈМУ
У Официрском дому у Нишу, у организацији Града Ниша и
Филијале Ниш НСЗ, одржан је традиционални пролећни сајам
запошљавања.
Разноврсна понуда послова, као и присуство највећих
послодавца из града и околине привукао је велики број посетилаца на сајам. Више од 50 послодаваца понудило је преко
600 слободних радних места. Тражили су се дипломирани инжињери машинства, електронике, дипломирани економисти,

„Већ неколико година заредом бележимо раст у производњи и у наредном периоду биће нам потребно више десетина
радника. Задовољан сам бројем посетилаца, а прикупили смо
и велики број радних биографија“, казао је Зоран Игњатовић,
власник фирме „Бекстил“, која се бави производњом текстила.
Задовољни су били и посетиоци сајма.
„Предао сам биографију на шест штандова, компанијама
које траже баш раднике са мојим квалификацијама. Иначе
сам по струци инжењер електронике и с обзиром да имам и
солидно радно искуство могу да очекујем конкретне понуде за
запослење“, истакао је Милан Стојановић, један од бројних посетилаца пролећног сајма запошљавања у Нишу.

Сајам запошљавања у Панчеву
ПОНУЂЕНО ОКО 440 РАДНИХ МЕСТА

Ниш
васпитачи, педагози, психолози, књиговође, дизајнери, програмери, оператери на ЦНЦ машинама, електро и машински
техничари, текстилни инжењери, кројачи, текстилни техничари, кувари, конобари, продавци, возачи, магационери, комерцијалисти, оператери за рад у производњи...
Почетак сајма уједно је био и добра прилика за доделу
сертификата полазницима који су успешно завршили обуке
за тржиште рада за козметичаре и неговатељице. Додељено је
15 сертификата за ова веома тражена занимања на тржишту
рада. Сертификате су полазницима уручили директор Филијале Ниш Националне службе за запошљавање Бобан Матић и
његова заменица Наташа Станковић, а испред Града Ниша помоћници градоначелика Марина Костић и Горан Милосављевић .
„Сајмови запошљавања су одлична прилика за особе које
су у потрази за запослењем да у једном дану конкуришу на
више радних места. Овогодишњи пролећни сајам запошљавања заиста нуди много могућности јер је присутан велики
број послодаваца који су понудили различите послове“, истакао
је директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић.
Град Ниш је већ дужи низ година партнер Филијали Националне службе за запошљавање у том граду у организовању
сајмова запошљавања и образовања.
„Приоритет и морална обавеза Града јесте да подржи све
своје суграђане који су у потрази за послом, као и да пружи
подршку послодавцима који су данас понудили заиста велики
број радних места. Управо више послова значи и више могућности за запослење“, рекла је помоћница градоначелика Ниша
Марина Костић.
Сајам је био и изузетно добра прилика за све послодавце
да на брз и ефикасан начин, у директном контакту, дођу до
добрих радника. На сајму су послодавци прикупили више од
2.500 радних биографија.

Најава

На градском корзоу у Панчеву је одржан Сајам запошљавања, у организацији НСЗ Филијале Панчево и градске управе.
На сајму је 40 послодаваца понудило 438 радних места за раднике различитих занимања и квалификација, а више од 1.000
незапослених се одазвало позиву да посете сајам.
Сајам су отворили директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе
Лукач и чланица Градског већа за рад, запошљавање и социјалну политику Сузана Јовановић.
„Град Панчево озбиљно и одговорно размишља о решавању
свих потреба грађана, где је право и потреба за запослењем
нешто што је приоритетно и што директно утиче на квалитет
живота. У овој години Град је извојио двоструко више новца
за активне мере запошљавања, а да би се побољшала слика
запослености у нашем граду, битна је сарадња на републичком
и на покрајинском и локалном нивоу, а самим тим је веома важна и сарадња са НСЗ“, навела је Сузана Јовановић.
Отварајући сајам, директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе
Лукач рекао је да су послодавци манифестацију препознали
као добру могућност да пронађу и запосле раднике који им недостају.
„Од прошлогодишњег сајма проценат дугорочно незапослених пао са 69% на 57%, односно за 1.200 лица. У нашем граду
се отвара фабрика ‚ZF Serbia‘, креће са радом ‚ТЕ-ТО‘, у Ковину
се покреће челичана, у Алибунару ће бити нових 400 радних
места и сигурно да има будућности за наш регион“, истакао је
Лукач.
Посебну пажњу на сајму привукао је штанд Црвеног крста, на којем су посетиоци кроз 3Д наочаре могли да погледају кратак филм о радној експлоатацији за послове који се
добијају преко непроверених огласа на интернету, као и штанд
„ZF Serbia“ где се тражило 50 радника у производњи и штанд
Војске Србије, која је понудила посао за 50 војника по уговору.
Понуда је и на овогодишњем сајму била шаролика, те су
посао могли наћи радници у производњи, бравари, виљушкаристи, аутоматичари и војници по уговору, продавци, конобари, кувари, возачи, дипломирани правници, економисти, машински техничари, физиотерапеути, стоматолози, архитекте и
многи други.
На штанду НСЗ сви заинтересовани су могли да добију одговоре на питања о услугама и актуелним програмима, као и
стручне савете у писању радне биографије.
Прес НСЗ

Сајам запошљавања 17. маја у Бачкој Тополи
ПОСАО ЗА ОКО 300 РАДНИКА

Филијала Суботица НСЗ организује сајам запошљавања у изложбеној сали Дома културе у Бачкој Тополи, у петак, 17. маја, од 10 до 14
сати.
На сајму ће се представити око 20 послодаваца, који су исказали потребу за великим бројем радника различитих образовних профила
и занимања, па ће многи незапослени имати прилику да пронађу одговарајући посао. Посла ће бити за технологе, хемичаре, инжењере
контроле квалитета, административне раднике, трговце, куваре и конобаре, али и електричаре, електротехничаре, магационере, виљушкаристе, столаре, фарбаре, продавце и многе друге.
Биће понуђено око 300 слободних послова, а очекује се да толико радника нађе посао током сајма или наредних шест месеци.
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У ОВОМ БРОЈУ

747

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Наука и образовање

10
23
25
36
36
38

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

15.05.2019. | Број 829 |
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са
чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019),
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи:
Министарствo финансија, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства
финансија - положај у трећој
групи
Опис послова: Руководи и координира рад
Секретаријата; планира, усмерава и надзире рад
Секретаријата; помаже министру у управљању
кадровским, финансијским, информатичким и
другим питањима; усклађује рад унутрашњих
јединица Министарства; сарађује са Министарствима, службама Владе и Народне Скупштине РС,
правосудним и другим органима државне управе;
обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање
две године на руководећим радним местима или
5 година радног искуства на руководећим радним
местима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(управљање људским ресурсима базирано на ком-
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петенцијама) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (Законодавни процес) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Стратегија
реформе јавне управе у Републици Србији) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

2. Помоћник министра руководилац Сектора буџета
у Министарству финансија положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и
координира рад Сектора, даје стручна упутства за
рад државних службеника у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње
јединице и непосредне извршиоце; руководи,
организује, координира рад и пружа стручна упутства за израду закона о буџету Републике Србије и
других закона из надлежности Сектора; учествује
у раду радних тела Владе и Народне Скупштине;
сарађује са министарствима, службама Владе и
Народне Скупштине, правосудним органима и
другим органима државне управе; обавља и друге
послове које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или 5 година
радног искуства на руководећим радним местима,
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област

рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада студијско аналитички послови (методологија
праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско материјални послови (буџетски
систем Републике Србије) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

3. Помоћник министра руководилац Сектора за
макроекономске и фискалне
анализе и пројекције у
Министарству финансија положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и
координира рад Сектора, даје стручна упутства за
рад државних службеника у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње
јединице и непосредне извршиоце; учествује у
раду радних тела Владе и Народне Скупштине;
сарађује са министарствима, службама Владе и
Народне Скупштине, правосудним органима и
другим органима државне управе; сарађује са
међународним економским и финансијским организацијама; обавља и друге послове које одреди
министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или 5 година
радног искуства на руководећим радним местима,
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
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- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (ех ante и ех
post анализу ефеката јавних политика/прописа) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Прописи из надлежности и организације органа
(Закон о буџету; Закон о завршном рачуну; Закон
о јавном дугу; Фискална стратегија; Програм економских реформи) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Страни језик - Енглески језик, ниво Б2 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом у доказ
о знању енглеског језика - ниво Б2
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.

ти практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (Законодавни процес)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Познавање прописа из надлежности и организације министарства (Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Страни језик - Енглески језик, ниво Б2 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом у доказ
о знању енглеског језика - ниво Б2

- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.

Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).

4. Помоћник министра
- руководилац Сектора
за финансијски систем у
Министарству финансија положај у трећој групи

Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

Опис послова: Руководи, планира, организује и
координира рад Сектора, даје стручна упутства за
рад државних службеника у Сектору; распоређује
послове на уже унутрашње јединице и непосредне
извршиоце; учествује у раду радних тела Владе и
Народне Скупштине; сарађује са министарствима,
службама Владе и Народне Скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе,
као и са међународним организацијама; обавља и
друге послове које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање
две године на руководећим радним местима или
5 година радног искуства на руководећим радним
местима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршиБесплатна публикација о запошљавању

5. Помоћник министра руководилац Сектора за буџетску
инспекцију у Министарству
финансија - положај у трећој
групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и
координира рад Сектора, даје стручна упутства
за рад запослених у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње јединице и
непосредне извршиоце; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; сарађује
са министарствима, службама Владе и Народне
Скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе; обавља и друге послове
које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање
две године на руководећим радним местима или
5 година радног искуства на руководећим радним
местима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијски послови (Поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Прописи из надлежности и организације органа (Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
* Прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

6. Помоћник министра руководилац Сектора за
имовинско-правне послове
у Министарству финансија положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и
координира рад Сектора, даје стручна упутства
за рад запослених у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње јединице и
непосредне извршиоце; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; сарађује
са министарствима, службама Владе и Народне
Скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе; обавља и друге послове
које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање
две године на руководећим радним местима или
5 година радног искуства на руководећим радним
местима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
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У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
* Посебна функционална компетенција за област
рада нормативних послова (методологија праћења
примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

7. Помоћник министра руководилац Сектора за
уговарање и финансирање
програма из средстава Европске
уније у Министарству финансија положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, усмерава и
надзире рад Сектора; врши најсложеније послове
из делокруга Сектора и остварује сарадњу са другим органима државне управе и институцијама;
надзире активности и одобрава документа у вези
са припремом и спровођењем тендерских поступака у складу са правилима за спровођење јавних
набавки Европске уније, као и планирањем јавних
набавки; потписује уговоре за пројекте финансиране у оквиру ИПА у децентрализованом/индиректном управљању; надзире активности и одобрава документа у вези са пословима спровођења
и управљања уговорима и контролом извршења
уговорених обавеза и у вези са пословима финансијског управљања уговорима у оквиру ИПА; развија, спроводи и унапређује одговарајуће процедуре и систем управљања из делокруга Сектора
у складу са захтевима Европске комисије; учествује у раду секторских радних група и одбора за
праћење; обезбеђује функционисање система за
извештавање и информисање; организује послове спровођења првостепене контроле за пројекте финансиране у оквиру ИПА система дељеног
управљања; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
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основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на
факултету; најмање 9 година радног искуства у
струци или 7 година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним
местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (управљање пројектима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес управљања
пројектним циклусом у контексту ЕУ програма) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Професионално окружење и прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском
систему) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Страни језик - Енглески језик, ниво Ц1 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом у доказ
о знању енглеског језика - ниво Ц1
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

8. Помоћник министра руководилац Сектора за
управљање средствима Европске
уније у Министарству финансија положај у трећој групи
Опис послова: Руководи радом Сектора, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих
јединица у Сектору; координира процесе
успостављања и унапређења система за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније, као и надзора над успостављеним
системом; обезбеђује припрему и спровођење
оперативних процедура за финансијско упра-

вљање, финансијску контролу, рачуноводство,
управљање неправилностима, припрему изјаве
о управљању, управљање ризиком, управљање
људским ресурсима, извештавање; обезбеђује
законито и правилно коришћење финансијских
средстава из претприступне помоћи Европске
уније; врши најсложеније послове из делокруга
Сектора и остварује сарадњу са другим органима;
обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или 5 година
радног искуства на руководећим радним местима,
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Професионално окружење и прописи из
надлежности и организације органа (Стратегија
управљања јавним финансијама) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
- Страни језик - Енглески језик, ниво Б2 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом у доказ
о знању енглеског језика - ниво Б2
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са кокурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.
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9. Помоћник министра руководилац Сектора за
фискални систем у Министарству
финансија - положај у трећој
групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и
координира рад Сектора, даје стручна упутства
за рад запослених у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње јединице и
непосредне извршиоце; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; сарађује
са министарствима, службама Владе и Народне
Скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе; обавља и друге послове
које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање
две године на руководећим радним местима или
5 година радног искуства на руководећим радним
местима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима; стратегије и канали комуникације; методологија и технике планирања,
праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању и спровођењу
јавних политика) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
нормативни послови (Процес управљања јавним
политикама; Законодавни процес; Примена номотехничких и правнотехничких правила за израду
правних аката (усаглашеност прописа и општих
аката у правном систему)) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Прописи из надлежности и организације органа
(Фискална стратегија; Закон о порезу на додату
вредност; Закон о пореском поступку и пореској
администрацији; Закон о накнадама за коришћење
јавних добара) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
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- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ
СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке;
адресу становања; телефон, електронску адресу;
образовање, стручне и друге испите подносиоца
пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о
знању енглеског језика ниво Б2 / ниво Ц1; додатне едукације; радно искуство; посебне услове;
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару и
писани доказ о знању енглеског језика ниво Б2 (за
положај под редним бројем: 3, 4 и 8) и ниво Ц1 (за
положај под редним бројем: 7).
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ
не може прихватити као доказ којим се кандидат
ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
важећи сертификат, потврду или други доказ о
знању енглеског језика - ниво Б2 / ниво Ц1 биће
ослобођени провере компетенције знање енглеског језика - ниво Б2 / ниво Ц1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од
писмене/усмене провере енглеског језика - ниво
Б2 / ниво Ц1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о

положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе остале доказе
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних
органа Републике Србије, тако да се уз исправу
састављену на страном језику прилаже прописани
оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном
правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
15.05.2019. | Број 829 |
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Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Дуња
Даниловић тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија, на
интернет презентацији и oгласној табли Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе,
на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који су предмет
овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са
чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи:
Министарство финансија, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе за слободне
зоне у Министарству финансија положај у другој групи
Опис послова: Представља Управу и руководи
њеним радом; организује законито и ефикасно
обављање послова из области прописа којима се
уређује рад слободних зона; доноси управне акте
из области којима се уређује рад слободних зона;
издаје директиве у циљу одређивања начина
рада, поступања и понашања запослених у Управи; одлучује о правима и дужностима запослених
у Управи; сарађује са другим државним органима
и организацијама у циљу правилне и доследне
примене прописа којима се уређује рад слободних зона и са државним органима других земаља
у циљу размене искустава у примени прописа из
области којима се уређује рад слободних зона;
располаже финансијским средствима Управе у
обиму средстава утврђеним прописима којима је
уређена област буџета.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
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дијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит
и најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним
местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за рад на радном месту; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (методологију и технике планирања, праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању
и о спровођењу јавних политика) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада управљања људским ресурсима (радно-правне односе у државним органима) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
слободним зонама) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Страни језик - Енглески језик - Б2 ниво - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом о доказ
о знању енглеског језика - ниво Б2
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови
Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1.

2. Помоћник директора Управе
за слободне зоне у Министарству
финансија - положај у петој
групи
Опис послова: Усклађује рад унутрашњих јединица Управе; пружа стручна упутства руководиоцима ужих унутрашњих јединица и врши надзор
над њиховим радом; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује
област рада Управе и стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са
извршавањем послова из делокруга рада Управе;

сарађује са надлежним министарствима, другим
органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада; подноси извештаје и друге податке о раду којима се
утврђује стање у извршавању послова; обавља и
друге послове по налогу директора Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године
на руководећим радним местима или пет година
радног искуства на руководећим радним местима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција у области
рада студијско - аналитички послови (методологију праћења, спровођења, вредновања и
извештавања о ефектима јавних политика) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
слободним зонама) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Страни језик - Енглески језик - Б1 ниво - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом о доказ
о знању енглеског језика - ниво Б1
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Нови
Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1.

3. Директор Управе за трезор
у Министарству финансија положај у другој групи
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Опис послова: Планира, организује и усклађује
рад Управе, распоређује задатке по организационим јединицама Управе и врши надзор над спровођењем и реализацијом стратешких одлука у
управљању радом Управе и стара се над законитошћу рада у Управи; доноси стратешке одлуке у
управљању кадровским, финансијским, информатичким као и по питањима развоја и унапређења
трезора, финансијског система, система плаћања
и других питања од значаја за рад Управе; доноси директиве којима се одређује начин рада,
поступања и понашања запослених у Управи и
предлаже министру финансија доношење акта о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Управи, акта о правима и дужностима из
радног односа запослених у Управи и друга акта
у складу са законом, решава у управним стварима из делокруга Управе; сарађује са министром
финансија и другим имаоцима јавних овлашћења
у вршењу поверених послова Управе и обликовању макроекономске политике Владе; сарађује и
учествује у преговорима са међународним финансијским организацијама; одлучује о правима и
дужностима запослених у Управи и иницира предлоге министру финансија о постављењу; одлучује
и о другим питањима по овлашћењу министра
финансија.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање девет
година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две
године на руководећим радним местима или пет
година радног искуства на руководећим радним
местима; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско - материјални послови (терминологија, стандарди, методе и процедуре из
области буџетског рачуноводства и извештавања)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Професионално окружење (Закон о буџетском
систему) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Страни језик - Енглески језик - ниво Б2 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом о доказ
о знању енглеског језика - ниво Б2
- Понашајне компетенције (Управљање инфорБесплатна публикација о запошљавању

мацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9.

4. Помоћник директора Управе
за спречавање прања новца
у Министарству финансија положај у петој групи
Опис послова: Руководи пословима усклађивања
прописа са међународним стандардима; усклађује
рад унутрашњих јединица у оквиру Управе, врши
надзор над њиховим радом; учествује у изради
нацрта закона и предлога других прописа који
уређују спречавање прања новца и финансирања
тероризма и учествује у усклађивању прописа са
међународним стандардима; прати међународне и
регионалне семинаре и саветовања о спречавању
прања новца, финансирања тероризма и борбе
против организованог криминала; учествује у раду
међународних организација и институција о спречавању прања новца, финансирања тероризма;
руководи пословима финансијског управљања и
контроле и о томе сачињава извештаје; иницира доношење прописа, директива и других аката
којима се уређује област рада Управе; координира и сарађује са управама у саставу Министарства
финансија и у извршавању послова повезаним са
њима; подноси извештаје и друге податке о раду
којима се утврђује стање у извршавању послова и
покреће поступак за утврђивање одговорности за
запослене у Управи; обавља и друге послове по
налогу директора Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање девет година радног искуства
у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције и то:

*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (методологију и технике планирања, праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању
и о спровођењу јавних политика) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (Законодавни процес)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Прописи из надлежности органа (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
Закон о ограничавању располагања имовином у
циљу спречавања тероризма и ширења оружја за
масовно уништење) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Страни језик - Енглески језик - ниво Б2 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом о доказ
о знању енглеског језика - ниво Б2
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Ресавска бр. 24.

5. Директор Управе за дуван
у Министарству финансија положај у другој групи
Опис послова: Представља Управу и руководи
њеним радом, организује законито и ефикасно
обављање послова из надлежности Управе; решава у управним стварима и доноси управне акте у
складу са законом који регулише област производње и промета дувана и дуванских производа;
доноси интерна акта у циљу одређивања начина
рада, поступања и понашања запослених у Управи; одлучује о правима и дужностима запослених
у Управи; располаже финансијским средствима
Управе у обиму средстава утврђених буџетом и
финансијским планом Управе; сарађује са другим
државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа из делокруга
рада Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у
струци, или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

www.nsz.gov.rs
15.05.2019. | Број 829 |

15

Администрација и управа

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (методологију и технике планирања, праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању
и о спровођењу јавних политика) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(радно-правни односи у државним органима) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о дувану) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Београдска бр. 70/1.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ
СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријава на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару;
податак о знању енглеског језика ниво Б2 / ниво
Б1; додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри
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у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика ниво Б2 (за
положај под редним бројем: 1, 3 и 4) и ниво Б1 (за
положај под редним бројем: 2).
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ
не може прихватити као доказ којим се кандидат
ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
важећи сертификат, потврду или други доказ о
знању енглеског језика - ниво Б2 / ниво Б1 биће
ослобођени провере компетенције знање енглеског језика - ниво Б2 / ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од
писмене/усмене провере енглеског језика - ниво
Б2 / ниво Б1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе остале доказе
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних
органа Републике Србије, тако да се уз исправу
састављену на страном језику прилаже прописани
оверен превод на српски језик.

ва, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са
назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси
пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Обрен
Чавић тел. 011/31-30-901, Служба за управљање
кадровима.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија,
интернет презентацији и oгласној табли Управе за
слободне зоне, интернет презентацији и огласној
табли Управе за трезор, интернет презентацији и
oгласној табли Управе за спречавање прања новца, интернет презентацији и oгласној табли Управе за дуван, на интернет презентацији и oгласној
табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који je предмет
овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са
чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj:
Управа за јавне набавке, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Управе за јавне
набавке -- положај у првој групи
Опис послова: Руководи, организује, обједињује
и усмерава рад Управе; распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица; обавља и друге
послове из делокруга Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет
година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две
године на руководећим радним местима или пет
година радног искуства на руководећим радним
местима, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње и европских
интеграција (основи правног и политичког система ЕУ) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о јавним набавкама) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
Бесплатна публикација о запошљавању

- Страни језик - Енглески - ниво Б1 - провера ће
се вршити писмено/усмено или увидом у доказ о
знању енглеског језика - ниво Б1.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Немањина бр. 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке;
адресу становања; телефон, електронску адресу;
образовање, стручне и друге испите подносиоца
пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак
о знању енглеског језика - ниво Б1; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс
мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве
су: писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика - ниво Б1.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ
не може прихватити као доказ којим се кандидат
ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
важећи сертификат, потврду или други доказ о
знању енглеског језика - ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског језика
- ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим
се кандидат ослобађа од писмене/усмене провере
енглеског језика - ниво Б1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе избор-

ног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе остале доказе
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних
органа Републике Србије, тако да се уз исправу
састављену на страном језику прилаже прописани
оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Бојана
Модрић тел. 011/31-30-901, Служба за управљање
кадровима.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Управе за јавне набавке, на
интернет презентацији и oгласној табли Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе,
на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са
чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj:
Републичка дирекција за робне резерве, Београд
Положај који се попуњава:

струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима; као и потребне
компетенције за обављање послова радног места, држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област
рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за област
рада нормативних послова (методологија праћења
примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Прописи из делокруга радног места (Закон о
робним резервама) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Познавање једног светског језика - провера ће
се вршити писмено/усмено или увидом у доказ о
познавању једног светског језика
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Дечанска бр. 8а.

Директор Републичке дирекција
за робне резерве - положај у
првој групи

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Опис послова: Руководи, организује, обједињује
и усмерава рад Дирекције; распоређује послове
руководиоцима унутрашњих јединица; обавља и
друге послове из делокруга Дирекције.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке;
адресу становања; телефон, електронску адресу;
образовање, стручне и друге испите подносиоца
пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о
познавању једног светског језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс
мора бити својеручно потписана.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно
научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање девет година радног искуства у
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Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу

пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве
су: писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о познавању једног светског језика.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ
не може прихватити као доказ којим се кандидат
ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи
сертификат, потврду или други доказ о познавању
једног светског језика биће ослобођени провере компетенције познавање једног светског језика, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидат ослобађа од писмене/усмене провере
познавања једног светског језика.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе остале доказе
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних
органа Републике Србије, тако да се уз исправу
састављену на страном језику прилаже прописани
оверен превод на српски језик.
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Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Ивана Ђуровић тел. 011/31-30-901, Служба за управљање кадровима.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
и oгласној табли Републичке дирекција за робне
резерве, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са
чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj:
Републички сеизмолошки завод, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Републичког
сеизмолошког завода -- положај
у првој групи
Опис послова: Дефинише развојну стратегију
сеизмолошке мреже Србије, аквизиције и обраде података; дефинише годишње циљеве рада
са израдом плана рада Завода ради спровођења
политике Владе; организује спровођење плана
рада Завода давањем општих и појединачних
инструкција и усмерења; надгледа остваривање
плана, периодично и годишње извештава Владу
о постигнутим резултатима; планира потребна
финансијска средства за остваривање предвиђених циљева; стара се о законитости финансијског
пословања; стара се о спровођењу закона који
регулишу рад органа државне управе; планира и
организује учествовање Завода у међународним
пројектима и надгледа спровођење међународне
сарадње Завода ради размене сеизмолошких
података.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геолошко инжењерство - студијски
програм геотехника, геофизика, или грађевинско
инжењерство- студијски програм грађевинарство или из области физичке науке-студијска група физика, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање девет година радног искуства у
струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима; дозвола
за управљање моторним возилом Б категорије;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:

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

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у

доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
-Посебне функционалне компетенције и то:
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(радно-правни односи у државним органима) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
- Прописи из делокруга радног места (Закон о
Републичком сеизмолошком заводу) - провера ће
се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Илије Гарашанина бр. 24.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару;
додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилажe уз образац пријаве
je: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ
не може прихватити као доказ којим се кандидат
ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
15.05.2019. | Број 829 |
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Остали докази које прилажу само кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
доказ о поседовању дозволе за управљање моторним возилом Б категорије.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе остале доказе
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.

Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних
органа Републике Србије, тако да се уз исправу
састављену на страном језику прилаже прописани
оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Обрен
Чавић тел. 011/31-30-901, Служба за управљање
кадровима.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Републичког сеизмолошког
завода, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

ЈАГОДИНА
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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.

Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам.

Радно место које се попуњава:

Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
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Место рада:
Полицијска управа у Јагодини, ул. Бошка Бухе бб,
35000 Јагодина

Главни службеник за психолошку
превенцију I
у Групи за људске ресурсе ПУ
Јагодина, Сектор за људске ресурсе,
утврђено под редним бројем 08.16.4
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:
• oбавља стручне задатке који захтевају стручну
обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених метода рада и процедура;
• ангажовање у ситуацијама које захтевају психолошке интервенције (психолошко саветовање,
дебрифинг, подршка);
• обавља саветодавно-стручну активност са запосленима и члановима њихових породица којима је
потребна психолошка помоћ;
• непосредно се ангажује у анализи узрока
и последица негативних појава и ванредних
догађаја (конфликтни међуљудски односи, алкохолизам, наркоманија, суицид и др.) и предлаже
адекватне мере;
• спроводи релевантна истраживања;
• спроводи едукацију запослених из области психолошке превенције, а ради процене најзначајнијих психолошких чинилаца међуљудских односа;
• процењује међуљудске односе и предлаже мере
за њихово одржавање и јачање;
• 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 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 прописа, 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 израђије 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;
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) -
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Администрација и управа

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: 03.05.2019. 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 Јагодина, 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 Јагодина, Бошка Бухе бб, 35000 Јагодина (писарница
Полицијске управе Јагодина или путем поште) са
назнаком “За јавни конкурс за радно место Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи
за људске ресурсе ПУ Јагодина, редни број радног
места 08.16.4”.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу:
Ана Тијанић и Бобан Живковић, 035/ 201-186 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 старије 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,
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• 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.
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 20.05.2019.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 Р. 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.
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.
Образац пријаве и образац изјаве можете преузети на сајту НСЗ.

КИКИНДА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ АДА
24430 Ада, Маршала Тита 31

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, потребно је удовољити и следећим посебним
условима: 1. да је држављанин Републике Србије,
2. да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких,
педагошких, андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник, 3. да има најмање пет година радног
искуства у струци, 4. да поседује организаторске
способности, 5. да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична дела
из групе кривичних дела против живота и тела,
против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа,
против полне слободе, против брака и породице,
против службене дужности, као и против уставног
уређења и безбедности Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи оригиналне исправе односно оверене копије
истих, и то: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да има прописану стручну спрему (диплома односно оверена
копија дипломе), доказ о радном искуству у струци
или оверена копија радне књижице или уговор о
раду и доказ да поседује организаторске способности, уверење да није осуђиван, уверење да се
против њега не води кривични поступак, да није
стављен захтев за спровођење истраге, одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за
које се гоњење предузима по службеној дужности. Кандидат за директора уз прописану конкурсну
документацију подноси и програм рада за мандатни период. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве Управни одбор неће узети у
разматрање. Пријаву са конкурсном документацијом и програмом рада за мандатни период слати
на адресу: Центар за социјални рад општине Ада,
24430 Ада, Маршала Тита 31, са назнаком “Пријава на конкурс за именовање директора”.

БИБЛИОТЕКА
“САРВАШ ГАБОР”

24430 Ада, Трг ослобођења 3/а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поред прописаних општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: висока стручна спрема (високо образовање на
студијама другог степена - дипломске академске
студије - мастер) филозофског, педагошког или
другог друштвеног смера; да има најмање 5 година радног искуства у струци; да има најмање 3
године искуства у области културе; да нема других законских сметњи за именовање. Кандидат је
дужан да предложи Програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Потребну документа15.05.2019. | Број 829 |
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цију са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се Управном одбору Библиотеке у
затвореној коверти са назнаком “За конкурс” на
горенаведену адресу Библиотеке. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БРУС

37220 Брус, Братиславе Петровић 15
тел. 037/825-254

Уредник програма
УСЛОВИ: високо образовање, на студијама
(основне академске/специјал. струковне студије)
у обиму од најмање 240ЕСПБ, по пропису које
уређује високо образовање, почев од 7. окобра
2017., на студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова
по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005. до 07.10.2017., на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.,
знање рада на рачунару, знање страног језика,
најмање три године радног искуства.
ОСТАЛО: потребна документација: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци),
диплома о стеченом образовању (оригинал или
оверена фотокопија), уверење надлежног органа
да се не води кривични поступак (не старије од 6
месеци), уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци), лична и
радна биографија. Документацију слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ”
16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 064/869-8890

Ддиплпмирани економиста за
финансијско рачуноводствене
послове
на одређено време, до повратка
раднице са породиљског одсуства
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо
образовање на студијама првог и другог степена у области економије, у трајању од најмање
четири године, знање рада на рачунару. Поред
посебних услова кандидати треба да испуњавају
и услове из одредби чланова закона о раду: да
је држављанин републике Србије, да је пунолетан, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
или га чини неподобним за обављање послова у
државно органу. Уз оријаву кандидат је обавезан
да приложе следеће доказе: диплому о стручној
спреми. уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, верење о здравственој
способности уверење надлежне Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора у трајању од најмање
шест месециили за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном
органу (издати након објављивања огласа). Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена у општини или суду или код јавног
бележника. Пријава на оглас садржи: име и презиме кандидат, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријаву на оглас са потпуном документацијом
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слати на адресу: Општинска библиотека “Петар
Петровић- Његош” 16240 Медвеђа, Јабланичка 65
са назнаком “За оглас”. Лице задужено за давање
обавештења о огласу је Александра Величковић,
телефон 064/869-8890. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене, непотпуне, недопуштене или неразумљиве пријаве, као и пријаве
које садрже фотокопирана а неоверена документа
неће се разматрати. Сви изрази, појмови, именице
придеви и глаголи који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

НОВИ ПА ЗАР
ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел. 020/313-266

Саветник за послове
малолетничке деликвенције и
контролу васпитних мера
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на
основним студијама у обиму од најмање 240 бодова , мастер академске студије, специјалстичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најамње четири године или специјалистичким студијама на факултету , најмање три
године радног искуства , положен државни стручни испит потребне компетенције за рад за ово радно место. У изборном поступку Конкурсна комисија
ће оцењивати у директном разговору следеће
стручне оспособљености, знање и вештине кандидата; познавање прописа из области организације и рада суда; Закон о уређењу судова; Закон
о седиштима подручјима судова и јавних тужилаштава , Законик о кривичном поступку, Кривични законик, Породични закон, Закон о малолетним
учионицама кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица, Закон о извршењу
кривичних санкција, Судски пословник, вештине
комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште културе.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни уз пријаву са биографијом приложити следеће доказе: 1. оригинал
или оверена фотокпија уверења о држављанству,
2. оригинал или оверена фотокпија извода из
матичне књиге рођених, 3. оригинал или оверена
фотокпија дипломе о стручној спреми, 4. оригинал
или оверена фотокпија о положеном државном
испиту, 5. оригинал или оверена фотокпија потврда да учеснику конкурса није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу (подносе само кандидати
који су били у радном односу у другом државном
органу), 6. потврда о радном искуству, 7. уверење
да се против кандидата не води кривични поступак , нити је подигнута оптужница која је стала
на правну снагу, 8. уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци), 9. уверење о општој здраственој способности,
10. попуњену и потписану изјаву у кој се кандидат опредељује да ли ће Виши суд у Новом Пазару прибавити податке о чињеницама у којима се
води службена евидениција (Образац бр.1) или
ће то кандидат учинити сам (Образац бр.2). Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: извод из књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном стручном
испиту, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак, нити је подигнута оптужница
која је стала на снагу , уверење надлежног орга-

на да кандидат није осуђиван. Обрасце 1 и 2 кандидати могу преузети на интернет презентацији
Вишег суда у Новом Пазару у оквиру обавештења
о конкурсу или лично у кабинету број 57 у Вишем
суду у Новом Пазару. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс , уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о радном односу орагана у
коме је запошљен. Пријава на конкурс врши се на
обрасцу који обавезно садржи лично име кандидата , адресу пребивалишта , односно боравишта и
јединствени матични број грађана. Образац пријаве кандидати могу добити у кабинету број 57 Вишег
суда у Новом Пазару. Рок за подношење пријава
са документацијом за јавни конкурс је 8 дана од
дана оглашавања у периодичном издању огласа
Национане служб еза запошљавање на горе наведену адресу. Пријаве са документима предају се у
кабинету број 58, на адреси Вишег суда у Новом
Пазару у улица Житни трг број16, или поштом на
наведену адресу са назнаком ,за конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Провера спосбности , знања или вештина кандидата у изборном поступку вршиће се након што
Конкурсна комисија састави листу кандидата међу
којима ће се спровести изборни поступак а о термину разговора кандидати ће бити благовремено обавештени путем телефона или телеграмом.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Азра Фетаховић, а обавештења се могу
добити сваког радног дана непосредно у кабинету
број 57 у Вишем суду у Новом Пазару или путем
телефона 020/312-266.

ПОЖ АРEВАЦ
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Општински правобранилац
на период од пет година

УСЛОВИ: општи услови: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Други услови прописани одлуком о општинском
правобраниоцу Општине Мало Црниће (“Службени гласник Општине Мало Црниће”, број 4/19):
завршен правни факултет, положен правосудни
испит, најмање 3 године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита,
достојност за обављање правобранилачке функције. Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан да
достави доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење да
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (уверење издаје полицијска управа-не старије од 6 месеци), уверење
основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега није покренут кривични
поступак (не старије од 6 месеци), диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном
правосудном испиту, потврду о радном искуству
у правној струци после положеног правосудног
испита, исправе којима се доказује да раније није
престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде дужности
из радног односа. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку (“Службени
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гласник РС”. бр. 18/2016) прописано је, између
осталог, да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да
није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци. Потребно је да
учесник јавног огласа, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једно од
могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Образац изјаве објављен је уз јавни
оглас за постављење општинског правобраниоца
Општине Мало Црниће, на сајту Општине Мало
Црниће www.opstinamalocrnice.rs. Пријаве са доказима о испуњењу услова, подносе се Комисији за
спровођење јавног огласа за постављење општинског правобраниоца Општине Мало Црниће, коју
образује начелник Општинске управе Општине
Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, у затвореној
коверти, са назнаком “Пријава на јавни оглас за
постављење општинског правобраниоца Општине Мало Црниће”, на адресу: Општина Мало
Црниће, Комисији за спровођење јавног огласа за
постављење општинског правобраниоца Општине
Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, Маршала Тита
80, или на Писарници ОУ Општине Мало Црниће.
Оглас је објављен и на сајту општине www.
opstinamalocrnice.rs О исходу конкурса кандидати
ће бити обавештени писаним путем. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање информација
о јавном огласу је Јелица Мрдак, службеник ОУ
Општине Мало Црниће, број телефона 065/28-00011, сваког радног дана у временском периоду од
07.00 до 15.00.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ

18400 Прокупље, 21 Српске дивизије 2
тел. 027/321-784

Судијски помоћник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама, у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово
радно место.
ОСТАЛО: кандидати достављају оригинал или
оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену фотокопију
потврде да учеснику конкурса није престао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу (подносе кандидати који су
били у радном односу у другом државном органу), оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из МК рођених, уверење да се против кандидата не води кривични поступак нити је
подигнута оптужница која је стала на правну снагу, уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старије од шест месеци), уверење о
општој здравственој способности. Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо увеБесплатна публикација о запошљавању

рења о држављанству и извода из МК рођених
подноси решење о радном односу органа у коме
је запослен. Саставни део овог конкурса је образац пријаве са попуњеним подацима за одређено
радно место у делу који попуњава државни орган,
изузев података које се односе на шифру пријаве. Образац је доступан на интернет презентацији
Основног суда у Прокупљу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За јавни конкурс“ или доставити лично у
канцеларији број 3.

СУБОТИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА СУБОТИЦЕ
24000 Суботица, Шантићева 27
тел. 024/548-220

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити именован:
држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање: на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, 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, и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипл.социјални
радник; знање рада на рачунару, знање страног
језика, најмање пет година радног искуства у струци у складу са прописма којима се уређује област
социјалне заштите, организационе вештине, комуникационе вештине, менаџерске вештине, вештина презентације, да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у установи
социјалне заштите.
ОСТАЛО: потребна документација: биографија,
извод из МКР, уверење о држављанству, диплома о стеченом образовању, уверење о радном
искуству, уверење да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак односно да
није стављен захтев за спровођење истраге или
одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична
дела за које се гоњење предузима по службеној
дужности. Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној копији. Кандидат уз прописану конкурсну
документацију подноси програм рада за мандатни
период за који се врши избор. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања. конкурса
у средствима јавног информисања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом са
назнаком „За конкурс за именовање директора”
слати на горенаведену адресу или лично на адресу
Центра за социјални рад града Суботица у канцеларију Службе за правне послове-писарница.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Трговина и услуге
ЛАНИВА ДОО БЕОГРАД

Београд, Владимира Гортана 24/1

Чистач просторија
на одређено време
15 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Место
рада су све градске општине; рад у сменама.
Трајање конкурса: до попуне радних места. Начин
конкурисања: позивом на телефон: 066/861-6615.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “ЈЕЦА С”
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5
тел. 064/142-31-43

Женски фризер

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци.

“NEW COMPANY” DOO
OGRANAK IN HOTEL

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 56
тел. 060/884-64-09

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање рада на рачунару,
знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве
слати на e-mail: aleksandra.milacic@inhotel-belgrade.
rs до 31.05.2019. године.

“MARKO TRANS CARGO“
ДОО БЕОГРАД, РЈ КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Саве Ковачевића бб
тел. 065/84-00-901

Диполомирани инжењер
грађевинарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
грађевински инжењер; потребно радно искуство
минимум 2 године; познавање рада на рачунару
(Word, Excel, Интернет), возачка дозвола Б категорије; пожељно знање енглеског језика; обавезна
лиценца инжењерске коморе.

Контролор на техничком
прегледу возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - аутомеханичар, машински или саобраћајни техничар;
радно искуство није неопходно,али предност
имају лица са искуством; обавезна возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: кандидати своју радну биографију могу
доставити на e-mail: koja@markotc.com, могу се
јавити лично у просторије послодавца, адреса
Саве Ковачевића бб или се могу јавити на телефон: 065/84-00-901, најкасније до 06.06.2019.
године.
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COV “CAKIĆ “

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333, 065/3251225

Предавач саобраћајних прописа,
испитивач за рад у комисији
за полагање теоретског и
практичног испита и инструктор
Б категорије
УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме,
лиценца за предавача, испитивача и инструктора
Б категорије. Месечна зарада 90.000,00 динара.

Инструктор вожње Б категорије
УСЛОВИ: V степен стручне спреме; инструктор са
лиценцом Б категорије а може и лиценца за испитивача у комисији. Лични доходак за инструктора
Б категорије је 50.000,00 динара а инструктор и
лиценца за испитивача 70.000,00 динара.
ОСТАЛО: Кандидатима који су даље од 100 км од
Прокупља обезбеђен је стан и храна. Стални радни однос на 100% а може и 25% - предавач испитивач. Оглас је отворен до 20.05.2019. године.

MINAX DOO
11000 Београд, Браничевска 9
тел. 065/3477-734
e-mail: gluscevic.ivan@gmail.com

Продавац домаћих производа
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било
ком занимању. Кандидати могу пријаве да доставе
путем горенаведене имејл адресе или да се јаве
на контакт телефон послодавца. Конкурс траје до
31.05.2019. године.

“ЈАСНА” ФРИЗЕРСКИ САЛОН
11000 Београд
Љубимира Ивковића - Шуце 23-25
тел. 065/28-18-008

Женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Козметичар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на
телефон 065/2818-008. У договору са послодавцем
кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведеној адреси у периоду од 10 до 20 часова.

“ПОДВЕЗИЦА БЕОГРАД”
ВАЊА ДРВАРИЧ ПР

11000 Београд
Архимандрита Герасима Зелића 4
тел. 060/0900-909

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању; радно искуство 12 месеци. Кандидати се могу јавити послодавцу на број телефона:060/09-00-909.

www.nsz.gov.rs
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КОМАК М ДОО

ДОО КАСТОР

Алексинац, Т. Ђорђевића бб

35000 Јагодина, Рибарска 11
тел. 035/244988
e-mail: kastordoo@mts.rs

Дипломирани машински
инжењер
пробни рад до 6 месеци
2 извршиоца

Самостални књиговођа са
лиценцом

Опис посла: Рад на пословима пројектанта производње.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; лиценцирани
рачуновођа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: VII степен стручности, машинска струка,
производни смер; предност имају кандидати са
искуством; потребно је знање рада на рачунару, у програму Solid Works, а пожељно и знање
енглеског језика. Предвиђена је провера рада у
Solid Worksu. Уз CV приложити: диплому о степену стручне спреме евентуалну потврду о радном
искуству сертификати о знању енглеског језика и
рада на рачунару.

Комерцијалиста на терену
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручности, машинска или економоска струка; предност имају кандидати са искуством. Уз CV приложити: диплому о степену стручне спреме, евентуалну потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Документацију доставити
поштом на горенаведену адресу или на и-мејл:
info@komak-m.com.

НИМИ ДОО

Возач - достављач робе

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: возач, средња стручна спрема, без
обзира на радно искуство, возачка дозвола Б
категорије. Обезбеђена исхрана. Рок за пријаву
на конкурс је до 30 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем
телефона на број: 062/8094-952.

АДВОКАТ СТОЈАН С. ЛУКОВИЋ
11000 Београд, Булевар деспота Стефана 1а
тел. 011/3239-468
e-mail: office@advokatilukovic.rs

Адвокатски приправник
на одређено време

18000 Ниш, Драгољуба Јовановића 26

Књиговођа
Опис посла: израда улазних излазних рачуна, радни налози за производњу, уплата пазара, изводи
динарски - девизни.
УСЛОВИ: економски техничар, познавање рада
на рачунару (Word, Excel, Имејл). Пријава путем
имејла: nimidoo@gmail.com. Телефон за информације 069/733-350.

ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИЋ ДОО
21000 Нови Сад
Приморска 88
тел. 063/1126-185

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер правник, дипломирани правник, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
ОСТАЛО: кандидати могу своје пријаве и радне
биографије да доставе путем горенаведене имејл
адресе или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт Стојан Луковић. Конкурс
траје 60 дана.

“ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ” ДОО
РЈ “ВАТРООЗНА”
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
34000 Крагујевац
Драгољуба Миловановића Бене 101
тел. 034/317-781, 063/640-177

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: III; II или I степен стручне спреме. Рад
у сменама.

Шивач

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.

Столар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
рад у сменама.

Референт заштите од пожара
(контролор-сервисер)
пробни рад месец дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, техничке струке
(електротехничар, бравар, металостругар, металоглодач); радно искуство није потребно; положен стручни испит из области ЗОП (заштита од
пожара); возачка дозвола Б категорије; основно
познавање рада на рачунару. Кандидати могу да
се јаве лично у просторије послодавца, адреса
Драгољуба Миловановића Бене бр. 101 или могу
да се јаве на контакт телефон: 034/317-781 или
063/640-177, најкасније до 30.05.2019. године.

НЕСТ ПЕЛЕТ

Бравар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; рад
у сменама.
ОСТАЛО: Јављање на горенаведени телефон.

„ПОДРУМ ПИЋА 10“ ДОО
11070 Нови Београд, Омладинских Бригада 102
тел. 062/809-4952
e-mail: office@podrumpica10.rs

37000 Крушевац, Јасички пут бб
тел. 066/444-806

Радник у производњи пелета
2 извршиоца
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ВАБИС ДОО

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Рад на доради и одржавању
постојећих производних система

чева, 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.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер производног машинства за рад на доради и одржавању
постојећих производних система. Радно искуство
је пожељно обезбеђена исхрана током радног времена. Заинтересовани кандидати се могу јавити на
тел. 018/804-007, или послати свој CV на office@
vabis.co.rs

АС И СТР
„МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ ДОО

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“TOTAL WELLNESS SALTI”

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 48
тел. 069/4509/658

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV; III; II или I степен стручне спреме;
рад у сменама; обезбеђена исхрана. Рок за пријаву
31.05.2019. Јављање на горенаведени телефон.

ШАМПАЊАЦ Н
21000 Нови Сад, Футошки пут 9
тел. 063/501-898

Конобар
УСЛОВИ: IV степен конобар; IV степен туристички и угоститељски техничар; III степен угоститељ;
рад у сменама. Рок за пријаву 09.06.2019. Јављање
на горенаведени телефон.

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

Агент теренске продаје
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.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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

Продавац

на одређено време 3 месеца (постоји
могућност запослења на неодређено
време)
90 извршилаца
Место рада и број извршилаца: Београд - 30,
Панчево - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен превоз до Београда за лица из ПанБесплатна публикација о запошљавању

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

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

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

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

Касир

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

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

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

за рад у Суботици
10 извршилаца

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.

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.

„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

Кувар

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.

Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у
акутној фази, болести зависности,
за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
најдуже до 3 месеца, због повећаног
обима посла
Опис послова: планира и пружа услуге здравс15.05.2019. | Број 829 |
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Медицина

твене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене
неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; примењује прописану терапију
и контролише узимање лекова; врши припрему
болесника и асистира лекару при интервенцијама;
учествује у пријему болесника, визити, посматра
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и
материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља послове
из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким
индикацијама, врши унос података у области
здравствене статистике, води евиденције, узима
лабораторијски материјал); врши прикупљање и
дистрибуцију крви; спроводи административни
поступак код пријема и отпуста пацијената; стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања и отпуштања пацијената; врши
санитарну обраду пацијената; активно учествује
у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при
узимању оброка; одговоран је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента
и аспирацију усне и носне дупље; прати пацијенте
на консултативне прегледе; одговоран је за законитост свог рада и поштовања принципа из кућног реда и других општих аката болнице, одлука,
ставова и закључака претпостављених; одговоран
је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из свог домена; одговоран је за спровођење мера будности и
чувања психијатријских пацијената од повреда,
суицида, бекства и сл.; обавља и друге истоврсне
послове по налогу претпостављених и непосредно
је одговоран главној медицинској сестри - техничару одељења/одсека.
УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања/
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: кандидати за морају предати: кратку
биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног
искуства у наведеном звању (доказивање за радно
искуство потврдом). Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на горенаведену адресу
или лично у Архиви болнице са назнаком „Оглас”,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија,
кинезитерапија, парафинотерапија, криотерапија), на основу налога датог од стране специјалисте за област физикалне медицине и рехаби-
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литације и о томе води прописану медицинску
документацију. Разрађује и спроводи програм
рехабилитације. Учи и мотивише пацијента да се
правилно служи помагалима. Прати пацијентово
стање и напредак. Прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог
стања. Подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби. Ради на едукацији кадрова нижег степена образовања. Води прописану
медицинску документацију и евиденције. Обавља
и друге послове из своје струке по налогу главног
терапеута, руководиоца одељења, помоћника
директора за здравствену делатност и директора,
којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме или високо
образовање на основним струковним/академским
студијама првог степена, завршена виша медицинска школа - одсек за физиотерапеуте или завршена висока школа струковних студија - струковни
физиотерапеут или основне академске студије на
медицинском факултету, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут,
положен стручни испит, лиценца, шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које послове се пријављују, кандидати подносе
кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа подносе
се у овереној фотокопији. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са
којом конкуришу, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе или решења
о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други
доказ о радном искуству). Оглас је објављен и на
интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови”.
Пријаву са документацијом доставити поштом или
лично на горенавдену адресу Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска
стања”Др Боривоје Гњатић”, 22329 Стари Сланкамен, Др Боривоје Гњатић 50-52, Одељењу за
правне послове, са назнаком “Пријава на оглас”
и навођењем радног места на које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће донета
у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата.

ли општег смера; лиценца; оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге рођених, венчаних за особе које су
промениле презиме; извод из евиденције незапослених лица; лекарско уверење.

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства,
за рад на гинеколошко-акушерском
одељењу ОЈ Општа болница
Сурдулица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа, гинеколошко акушерска сестра, положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завшеној
медицинској школи гинеколошко акушерског смера, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме; извод из евиденције незапослених лица;
лекарско уверење; лиценца.

Кувар

за рад у централној кухињи
УСЛОВИ: III средње образовање, КВ кувар.
Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о завшеном средњем образовању кувар; извод из матичне књиге рођених, венчаних
за особе које су промениле презиме; извод из евиденције незапослених лица; лекарско уверење.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана обављања у публикацији ,,Послови “
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Избор између кандидата који испуњавају услове
огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и
4 Посебног колективног уговора за здравствене
установе чији је основач Република Србија. Пријаве слати нагоренаведену адресу.

ПОНИШТАВАЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16

Оглас објављен у публикацији „Послови”
број 824 од 10.04.2019. године поништава
се за радно место: службеник за јавне набавке.

ДОМ ЗДРАВЉА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 47
тел. 035/321-105

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине

Медицинска сестра у амбуланти,
општи смер

на одређено време до 12 месеци, за
рад у Диспанзеру опште медицине ОЈ
ДЗ Сурдулица
2 извршиоца

Медицинска сестра на болничком
одељењу, општи смер
на одређено време до 12 месеци, за
рад на Хирушком одељењу ОЈ Општа
болница Сурдулица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа општег смера, положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској шко-

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени су Законом о раду (“Службени
гласник РС” бр. 24/2005...113/2017) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у ДЗ Свилајнац, завршен медицински факултет, високо образовање,
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године положен стручни испит
за доктора медицине лиценца за рад Лекарске
коморе Србије, радно искуство у струци најмање
3 године. Кандидат је обавезан да уз пријаву на
оглас достави у оригиналу или овереној копији
следећа документа; диплому о завршеном медицинском факултету, уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, лиценцу за рад
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Лекарске коморе Србије, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме), уверење о
држављанству РС, очитану личну карту или копију
личне карте. Кандидат прилаже и кратку биографију са обавезним контакт подацима (e-mail и/
или број мобилног телефона). Кандидати који уђу
у ужи избор могу бити позвани на разговор ради
добијање додатних информација које могу бити
битне за доношење одлуке о пријему. Евентуални позив на разговор биће упућен посредством
достављених контакт података. Изабрани кандидат дужан је да у року од 5 дана, од дана када
је обавештен о избору, достави документацију
потребну за заснивање радног односа: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које 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 коју је издала надлежна Лекарска
комора, доказ о радном искуству у струци (фотокопија уговора о раду, потврда о радном стажу у
струци и сл.). 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 сврху избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ДЗ
Свилајнац. Пријаву и потребну документацију
доставити у затвореној коверти, преко писарнице Правне службе ДЗ Свилајнац или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни оглас за пријем у радни однос за радно место
доктора медицине”. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће објављена на сајту
ДЗ http://www.dzsvilajnac.com/ од када тече рок за
правно поступање по истој. Кандидати неће бити
лично обавештавани, а послата документа неће
бити враћана. Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон је 035/321-105.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Радник на припреми
лабораторијског материјала

у Сервису за одржавање хигијене
у Одељењу за техничке и услужне
послове, на одређено време, до
повратка са боловања дужег од 30
дана, пробни рад до 3 месеца
Опис посла: пере и стерилише све врсте посуђа
по налогу главног лаборанта, шефа лабораторије;
ради и друге послове по налогу главног лаборанта и шефа лабораторије; за свој рад одговоран је
непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: завршена основна школа. Кандидати
подносе: својеручно потписану молбу за пријем
и биографију са адресом, контакт телефоном и
e-mail адресом. Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа: диплому
завршене основне школе, уверење да се против
Бесплатна публикација о запошљавању

кандидата не води кривични поступак (уверење
суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не
старије од 6 месеци, доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне
књижице, уговора о раду, потврда послодавца).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство о раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да
достави: уредан санитарни налаз што доказује
фотокопија санитарне књижице; лекарско уверење о општој здравственој способности; доказ о
имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ
о имунизацији Хепатитис Б. Пријаве се предају у
затвореној коверти лично или поштом на адресу
Института са назнаком „Пријава на оглас за пријем
радника на припреми лабораторијског материјала
до повратка запослене са боловања”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге - у Родитељској
кући, на одређено време, пробни рад
од 3 месеца
Опис послова: одржава хигијену у родитељској
кући; односи прљав и доноси чист веш; ради и
друге послове из свога делокруга а по налогу
непосредног руководиоца; за свој рад одговорна
је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: завршена основна школа. Кандидати
подносе својеручно потписану молбу за пријем
и биографију са адресом, контакт телефоном и
e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплому о
завршеној основној школи; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење
суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не
старије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне
књижице, уговора о раду, потврда послодавца).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство о раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да
достави: уредан санитарни налаз што доказује
фотокопија санитарне књижице; лекарско уверење о општој здравственој способности; доказ о
имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ
о имунизацији Хепатитис Б. Пријаве се предају
лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос у Родитељској кући на пословима спремачице”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12 300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Доктор медицине

на одређено време, због замене
одсутне запослене која је на одсуству
ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: високо
образовање на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
или на основним студијама медицине у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца/решење о упису у
Лекарску комору РС; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктор медицине.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој
школи са просечном оценом током школовања,
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, оверену копију лиценце/решења о упису
у комору РС, фотокопију радне књижице уколико
кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге венчаних уколико је кандидат променио
презиме, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у
радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове ОБ Петровац на Млави. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама
на горенаведену адресу или доставити лично у
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће
бити узета у разматрање при избору кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских Владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине специјалиста
у операционој сали специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом

за рад у ОЈ Општа болница Сурдулица
УСЛОВИ: доктор медицине, завршена специјализација из анестезиологије са реаниматологијом.
Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завшеној специјализацији, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод из
матичне књиге венчаних за особе које су мења15.05.2019. | Број 829 |
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ле презиме, лекарко уверење. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Избор између кандидата који испуњава
услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
пробни рад 2 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним
програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, прописује лекове и
медицинска средства, указује хитну медицинску
помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента
на секундарни и терцијарни ниво, води потпуну
медицинску документацију о здравственом стању
пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа, сви лекарски прегледи и здравствене
услуге из области педијатрије: превентивни
лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације,
лекарски преглед за превремени полазак детета
у школу, педијатријски преглед новорођенчета
у стану, преглед пред упућивање у установу за
колективни боравак, категоризација деце ометене у психо-физичком развоју, едукација средњег,
вишег и високог кадра у оквиру Програма стручног
усавршавања, стручно води здравствене раднике
током стажа и приправничког стажа и одговоран
је за њихов рад, ради у комисијама и на посебним
програмима према плану у складу са позитивним
прописима, вођење електронског здравственог
картона, вакциналног картона, спровођење здравствено-васпитног рада у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара за заштиту на раду
за себе и за свој тим, обавља и друге послове из
домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном
руководиоцу и Начелнику службе.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање - високо
образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
педијатрије, на основним студијама у трајању од
најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије.
Радно искуство/додатна знања/испити: стручни
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање
три године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном школи, фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испи-
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ту, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису
у комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”,
ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли - IV спрат.

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

Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време ради замене
одсутне запослене до њеног
повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, за рад у
Одељењу стоматолошке здравствене
заштите, Службе за здравствену
заштиту одраслих становника са
хитном медицинском помоћи и
кућним лечењем и стоматолошком
делатношћу

Опис послова: асистира доктору стоматологије
током спровођења стоматолошке здравствене
заштите; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад;
врши дезинфекцију и стерилизацију материјала
и инструмената; правилно одлаже медицински
отпад.
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа-стоматолошког смера или медицинска сестра
и обученост за послове зубног асистента; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искустава у звању стоматолошке сестре. Кандидати уз пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицнској
школи траженог смера, оверене копије сведочанства од првог до четвртог разреда средње
медиициске школе; оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; потврду - уверење
од Националне службе за запошљавање; оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радним односу); кратку биографију. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ. Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.
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
Правна служба ДЗ Ћићевац. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава и иста ће бити
обвјављена на сајту ДЗ. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Неблаговремене и непотпуне пријаве
које нису у складу са условима овог огласа неће
се разматрати.

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

Медицинска сестара - техничар
5 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку неонатологије

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

Виши медицински техничар/
сестра - главна медицинска
сестра/техничар
за рад у Служби за патолошкоанатомску дијагностику

Опис посла: Планира и пружа услуге процеса
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу
са праксом и стандардима савремене здравствене
неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике
и рехабилитације; примењује прописану терапију
и контролише узимање лекова; врши припрему
болесника и асистира лекару при интервенцијама
које захтевају већу стручност и вештину; учествује
у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира
виталне функције и друге показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и
материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа спровођење
процеса здравствене неге, учествује у евалуирању
процеса и на основу тога разматра наредне кораке
у спровођењу истог; одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин; прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких
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извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу
програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна
средства за здравствено-васпитни рад; прима,
евидентира и дистрибуира промотивни материјал;
учествује у раду саветовалишта за одвикавање од
пушења - по потреби учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике саветовалишта;спроводи активности на популарисању
давалштва крви и компонената крви; планира,
организује и надзире рад сестара / техничара;
учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености
и специфичности послова, сложености процедура,
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова
рада препознају се горе наведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: завршено високо образовање на струковим студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које радно место
се пријављујете треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о завршеним струковним студијама-виши/струковни медицински техничар-сестра; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра

на одређено време, ради замене
запослене на боловању, породиљском
одсуству и одсуству са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска сестра, IV степен стручне спреме; положен стручни
испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о положеном
стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); лиценцу издату од надлежне коморе или
решење о упису у комору (оригинал или оверена фотокопија); кратку биографију. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
непосредно у болници.

ОПШТА БОЛНИЦА
19210 Бор, Др Мишовић 1

Доктор медицине

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за пријем и
збрињавање ургентних стања

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: Завршена медицинска школа, IV степен стручне спреме
општег смера, положен стручни испит, решење о
упису у комору и Лиценца за рад. Радно искуство у
пријемно ургентној служби. Критеријуми за избор
кандидата: просечна оцена школовања/завршног
испита, дужина чекања на посао, радно искуство у
струци по положеном стручном испиту у пријемно
ургентној служби, оцена на разговору.
ОСТАЛО: кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које
могу бити важне за одлуку о избору кандидата.
Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе
доказе о испуњености општих и посебних услова неоверене копије (неће се враћати кандидатима),
као и краћу биографију са потребним подацима
за контакт (CV). Кандидат који буде изабран, пре
закључњења уговора о раду, дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење) и оригинале или оверене фотокопије потребне документације. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.
Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” и
бројем радног места за које се конкурише.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“МЕРКУР”
36210 Врњачка Бања
Булевар српских ратника 18

Дипломирани фармацеут

на одређено време до 31.08.2019.
године
Опис послова: врши послове неопходне за организацију и рад болничке апотеке; одговоран је за
свој стручни рад и радну дисциплину извршилаца
са којима ради; обавезан је да у раду примењује
мере и поступке прописане QMS-ом; за свој рад
одговоран је шефу болничког одељења, начелнику медицинских служби, помоћнику директора за
медицинске послове и директору установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и
95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен фармацеутски факултет,
VII степен стручне спреме; положен стручни испит
и важеће одобрење за самостални рад (лиценца).
Кандидати прилажу следећа документа: пријаву
- молбу; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију
одобрење за самостални рад (лиценца); оверену
фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
доказе о радном искуству кандидата (копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде послодаваца или сл.); потпуну личну и радну биографију
са адресом, контакт телефоном, имејл адресом.

Решењем директора биће формирана Комисија
која ће након увида у приспелу документацију
пријављених кандидата исте рангирати на основу
обављеног разговора/интервјуа са њима. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће
се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не буду присуствовали разговору са
Комисијом за избор кандидата. Коначну одлуку о
избору кандидата који ће бити примљен у радни
однос доноси директор на основу извештаја Комисије и то у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе
лично или путем препоручене поште на адресу:
Специјална болница за лечење и рехабилитацију
“Меркур” - Врњачка Бања, ул. Булевар српских
ратника бр. 18, 36210 Врњачка Бања - Зграда
“Термоминералног купатила” - канцеларија број
2. Пријаве се достављају обавезно у затвореној
коверти са назнаком “Пријава на оглас за пријем
у радни однос на одређено време за радно место
дипломирани фармацеут”. На полеђини коверте
обавезно навести: име, презиме, адресу и личне
контакте (телефон, имејл адресу) кандидата. Рок
за подношење пријава је до 10.00 часова дана
24.05.2019. године. Разговори са свим кандидатима који благовремено поднесу пријаве одржаће се
дана 24.05.2019. године у Згради “Термоминералног купатила” у Врњачкој Бањи - канцеларија број
24 (том приликом кандидати ће Комисији дати на
увид важећу личну карту или други важећи документ којим доказују идентитет) и то са почетком у
10.30 часова. О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.
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. Одабрани кандидат је дужан
да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико
кандидат у остављеном року не достави или не
може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор Установе
ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају Комисије. Овај оглас је објављен и на wеб страници
Министарства здравља Републике Србије, и огласним таблама Специјалне болнице. За све додатне
информације контакт особа је Божидар Вучковић,
начелник Службе за правно и економско-финансијске послове, а телефони за контакт су: 036/5155150 (локали 40-15 или 40-24) или 036/515-5132.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра

на одређено време због замене
раднице на породиљском боловању
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме,
медицинска сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на
оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Пријаве са непотпуном докумен15.05.2019. | Број 829 |
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тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране. Контакт телефони 018/804-215,
018/804-211.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стучне спреме; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; минимум 2 године радног
искуства у струци из области здравства; возачка
дозвола за Б категорију. Као доказ о испуњености
ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас са
биографијом, бројем телефона, адресом и имејл
адресом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету VII/1 степен стручне спреме;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију уверења о личним подацима из
матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање
дужине радног стажа; фотокопију возачке дозволе. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222690. Пријаве на оглас доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „За оглас“, или директно у
Одсек за правно економско-финансијске послове,
сваког радног дана од 07.00 до 14.30 часова.

АПОТЕКА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 43

Диполомирани фармацеут

у јединици за издавање готових
лекова Коловрат, Општина
Пријепоље, на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне: услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен
фармацеутски факултет, положен стручни испит
за дипломираног фармацеута, најмање1 година
радног икуства, након положеног стручног испита,
на пословима дипломираног фармацеута у апотеци. Кандидати су обавезни да уз пријаву на оглас
доставе краћу личну и радну биографију (CV),
диплому о завршеном школовању, доказ о радном
искуству на пословима дипломираног фармацеута у апотеци и уверење о положеном стручном
испиту. Уколико се документа достављају у виду
фотокопије потребно је да буду оверена у општини или суду. Овера фотокопије докумената не
сме бити старија од 6 месеци. Оглас је објављен
и на веб сајту Министарства здравља Републике
Србије. Пријаве на оглас се могу поднети лично
у седишту Апотека Ужице, сваког радног дана од
7 до15 часова или послати препорученом поштом
на горенаведену адресу. Поступак пријема из тачке 1 ће се спровести комисија образоване одлуком директора, која ће са кндидатима, обавити
разговор/интервју и на основу сачињене ранг листе, дати директору предлог за пријам кандидата.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматарање. Оглас остаје отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”
Националне службе за запошљавање. Благовременом се сматра пријава пристигла у Апотеку Ужице закључно са осмим даном рока до 15 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА
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„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2

Мајстор одржавања (руковаоц
парних котлова)
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, у трајању од најмање три године изузетно; основно образовање и
радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе; положен стручни
испит за рад са судовима под притиском. Кандидати достављају: пријаву са кратком биографијом,
оверену копију дипломе (уверења) о завршеној
средњој школи или оверену фотокопију дипломе
о завршеној основној школи уз коју се прилаже и
доказ о радном искуству на пословима руковаоца
парних котлова; оверну фотокопију сертификата
за рад са судовима под притиском (руковаоц парних котлова).

ства здравља Републике Србије као и на огласној
табли ДЗ Босилеград. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава и биће објављена на огласној табли З Босилеград. По завршеном огласу,
предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидати дужни су да доставе
лекарско уверење о здравственој способности за
послове које ће обављати. Пријаве се подносе
лично или путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове - доктор
медицине изабрани лекар”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6969, факс: 011/380-9650

Радник обезбеђења без оружја

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од најмање три године са лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја.
Кандидати достављају пријаву са кратком биографијом: оверену фотокопију дипломе (уверења) о
завршеној средњој школи и оверену фотокопију
лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја.

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

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да зу пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и
наведеном адресом и контакт телефоном (по
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце
издате од стране надлежне коморе (или решења
надлежне коморе о постојању услова за издавање
лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство), у року осд 8 дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама Националне службе
за запошљавање “Послови”, на адресу: Клиничко
болнички центар “Звездара” 11000 Београд, улица
Димитрија Туцовића 161 са назнаком “За конкурс
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Доктор медицине изабрани лекар

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

пробни рад од 3 месеца

Спремач просторија у којима се
пружа здравствена нега
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати достављају пријаву са кратком биографијом: оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној
основној школи.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД

на одређено време до повратка
запосленог са одсуства, са 60%
радног времена
2 извршиоца

3 извршиоца

18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

УСЛОВИ: поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да има завршен медицински факултет;
положен стручни испит; да има лиценцу за рад.
ОСТАЛО: уз пријаву се подносе оверене копије
следећих документа: диплома о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног
имена; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном и интернет адресом.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас је објављен и на званичном сајту Министар-

Виша медицинска сестра техничар/ струковна медицинска
сестра техничар општег смера
за рад у Одељењу поливалентне
патронаже, на одређено време до
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: VI степен стручне спреме,
медицинска сестра - техничар, положен стручни
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис
или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију возачке дозволе Б1
категорије и писану изјаву да је кандидат активни
возач; биографију са адресом и контакт телефон.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас број 10/2017”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране. Контакт телефон 018/804-256.
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Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника,
кућно лечење, здравствену негу и
епидемиологију, на одређено време
до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: средње образовање из
области медицине. Додатна знања/испити/радно
искуство: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра-техничар општег смера, положен стручни
испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије.
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију лиценце или
решења о упису у комору; оверену фотокопију
возачке дозволе Б 1 категорије и писану изјаву да
је кандидат активни возач; биографију са адресом
и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас број 9/2019 са наведеним редним бројем”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител
Главна 22

Доктор медицине

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до шест месеци
6 извршилаца
Опис посла: Припрема радног места лекара, врши
и непосредно је одговорна за асептичан рад, стерилизацију инструмената и потрошног санитетског материјала, врши терапијске радње из домена своје стручности по налогу лекара у амбуланти
или стану болесника, води све прописане евиденције извршених услуга, врши обрачун извршених
услуга и фактурише услуге, активно учествује у
обуци приправника, ради у картотеци по потреби,
спроводи здравствено - васпитни рад у делокругу своје стручности, води прописану медицинску
документацију, заједно са лекаром ради на свим
превентивним активностима, врши и друге послове из свог домена по налогу главне сестре, начелника и директора Дома здравља Тител.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
и положен стручни испит. Уз пријаву се подноси
кратка биографија и докази о испуњености услова
конкурса (диплома, уверење о положеном стручБесплатна публикација о запошљавању

ном испиту и очитана лична карта) у неовереним
фотокопијама.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“ или донети лично у
канцеларију секретара Дома здравља. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

1. Доктор медицине

на одређено време, најдуже до 3
месеца због повећаног обима посла
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем одговарајућих метода
и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља
послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора специјалисте или субспецијалисте;
учествује у унапређењу квалитета здравствене
заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти;
учествује у визитама; учествује на стручним састанцима; одговоран је за законитост свог рада,
спровођење принципа из кућног реда и других
општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених; одговоран је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације; обавља и друге истоврсне
послове по налогу претпостављених; непосредно
је одговоран начелнику одељења.
УСЛОВИ: образовање: 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. Додатна знања / испити / радно искуство: - стручни испит; лиценца. Кандидати
морају предати: кратку биографију (CV); оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце.

2. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у
акутној фази, болести зависности,
за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
до повратка запослене са боловања
преко 30 дана и породиљског одсуства
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене
неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контро-

лише узимање лекова; врши припрему болесника
и асистира лекару при интервенцијама; учествује
у пријему болесника, визити, посматра пацијента
и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор,
медицинску опрему, инструменте и материјал за
рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; одлаже и уклања медицинских отпад
на прописани начин; обавља послове из области
јавног здравља (здравствено васпитање, врши
вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); врши прикупљање и дистрибуцију
крви; спроводи административни поступак код
пријема и отпуста пацијената; стара се о чувању
одеће, новца и драгоцености приликом примања
и отпуштања пацијената; врши санитарну обраду
пацијената; активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка;
одговоран/а је за правилну апликацију и поделу
терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију
усне и носне дупље; прати пацијенте на консултативне прегледе; одговоран/а је за законитост
свог рада и поштовања принципа из кућног реда
и других општих аката болнице, одлука, ставова
и закључака претпостављених; одговоран/а је за
правилно вођење и обраду целокупне прописане
медицинске документације из свог домена; одговоран/а је за спровођење мера будности и чувања
психијатријских пацијената од повреда, суицида,
бекства и сл.; обавља и друге истоврсне послове
по налогу претпостављених и непосредно је одговоран/а главној медицинској сестри/техничару
одељења/одсека.
УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
Додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци искуства у наведеном
звању. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце; 6 месеци радног искуства у
наведеном звању (доказивање за радно искуство
потврдом).
ОСТАЛО: напомена: пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу:
Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или
лично у архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12000 Петровац на Млави
Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време ради замене
одсутне запослене на боловању,
породиљском одсуству и одсуству
ради неге детета, до њеног повратка
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: средње
образовање у трајању од четири године, медицин15.05.2019. | Број 829 |
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ска школа; стручни испит; лиценца или решење о
упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, оверену копију лиценце/решења
о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење о држављанству, копију
личне карте. Напомена: лекарско уверење којим
се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан
оглас, дужан је да достави кандидат који буде
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података
за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за
пријављивање 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама
на горенаведену адресу или доставити лично у
Правну службу болнице. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Спремачица просторија

у Служби за послове менаџмента,
правне, економско финансијске,
административне, техничке послове
и сл. послове, Одељење за јавне
набавке, техничке послове и
одржавање, на одређено време од 6
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће
посебне услове: основно образовање (завршена
основна школа). Уз пријаву на оглас кандидати су
дужни да доставе доказе о испуњености услова и
то: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, сведочанство о завршеној основној школи, доказ о промени презимена, уколико је
кандидат променио презиме. Пријаве, са доказима
о испуњености услова, достављају се непосредном предајом или путем поште на горенаведену
адресу у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да,
пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.

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

Оглас објављен дана 08.05.2019. године у публикацији “Послови” за радно место: виши радиолош-
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ки техничар за потебе Одсека за инвазивну радиолошко-кардиолошку дијагностику са пејсмејкер
центром Службе за унутрашње болести, са пробним радом у трајању од три месеца, исправља се
у делу УСЛОВА и уместо дела: 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) треба да стоји:
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). У осталом делу оглас остаје непромењен.

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

Медицинска сестра техничар

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

Виши радиолошки техничар

Медицинска сестра техничар

у интезивној нези нивоа 2 - коронарна
јединица за потребе Службе за
унутрашње болести - Одељење
кардиологије са коронарном
јединицом, на одређено време
до шест месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; 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).

Медицинска сестра техничар

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

у дијагностици за потебе Одељења
за радиолошку дијагностику, на
одређено време у трајању до шест
месеци ради обезбеђења услова
у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
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 у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/315-0020

Лабораторијски техничар
у Јединици за радиолошку и
лабораторијску јединицу

Послови и задаци: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу
исправности лабораторијске опреме; одржава
културе микроорганизама; ради на биохемијским
и другим анализаторима; изводи лабораторијске
анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном
нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију. За свој рад одговара ординирајућем доктору и главној сестри Дома
здравља.
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УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године; положен стручни испит; поседовање
лиценце; најмање шест месеци радног искуства у
звању лабораторијског техничара. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати лично или путем поште на горе наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, положен стручни испит;
лиценца за рад у струци или решење о упису у
Лекарску комору. Као доказ о испуњености ових
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце за рад у струци или оверену
фотокопију решења о упису у именик лекарске
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за доктора медицине” или лично у просторијама болнице, лицу за пријем поште.

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време од 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као
доказ о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе:пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом;оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за спемача“ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

1) Доктор медицине специјалиста
психијатрије
у Консултативно-специјалистичкој
служби (VII/2 степен стручне спреме)

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
медицински факултет (звање доктор медицине,
VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из психијатрије (звање доктор
медицине специјалиста психијатрије са VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит;
лиценцу за рад; познавање рада на рачунару.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидат за пријаву на радно место доктора медицине специјалиста психијатрије подноси следећу
документацију: фотокопију дипломе о завршеном
факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;
фотокопију личне карте; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару
и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

подносе на горенаведену адресу или непосредно у
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе
ДЗ. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука
о избору кандидата на расписани конкурс, биће
објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

2) Доктор медицине специјалиста
педијатрије

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

у Служби за здравствену заштиту деце
(VII/2 степен стручне спреме)

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из педијатрије (звање доктор
медицине специјалиста педијатрије са VII/2 степен
стручне спреме); положен стручни испит; лиценцу за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат за пријаву на радно место доктора медицине
спец. педијатрије подноси следећу документацију:
фотокопију дипломе о завршеном факултету;
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне
карте; кратку биографију, са навођењем степена
познавања рада на рачунару и са тачном адресом
и контакт телефоном кандидата.

3) Доктор стоматологије

у Стоматолошкој служби (VII/1 степен
стручне спреме)
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
стоматолошки факултет (звање доктор стоматологије, VII/1 степен стручне спреме); положен
стручни испит; лиценцу за рад; познавање рада
на рачунару; кратку биографију, са навођењем
степена познавања рада на рачунару и са тачном
адресом и контакт телефоном кандидата. Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место
доктора стоматологије, подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију
личне карте; кратку биографију, са навођењем
степена познавања рада на рачунару и са тачном
адресом и контакт телефоном кандидата.

4) Возач санитетског возила

у Техничкој служби (нижа стручна
спрема)
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршену основну школу I степен стручне спреме; положен возачки испит Б категорије. Заинтересовани
кандидат за радно место техничког радника-возача санитетског возила подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској
спреми; фотокопију потврде о положеном возачком испиту; фотокопију личне карте; -кратку биографију са тачном адресом и контакт телефоном
кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време, замена привремено одсутног
радника, пробн рад од 3 месеца
УСЛОВИ: ПК или НК радник,радно искуство 6
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз
пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених,
доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,
потврда да се против лица не води судски поступак
као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом достављају
се на адресу: Специјална болница за церебралну
парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а-Правна служба. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији Националне службе за запошљавање
“Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра-техничар

на осталим болничким одељењима
општег смера, пробни рад од шест
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверени препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи (са просечном оценом), оверени препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, потврду
издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о
радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите,
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопија
личне карте или очитана лична карта (уколико
лична карта поседује чип), биографију, са адресом
и контакт телефоном. Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Доктор медицине специјалиста у
операционим салама

за потребе Одељења анестезиологије
са реаниматологијом, пробни рад до 6
месеци
УСЛОВИ: положен специјалистички испит из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, најмање три године и шест месеци радног
искуства, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика и лиценца.
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни
да доставе следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију дипломе/уверења о завршеној специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.); фотокопија лиценце; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде
о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата уколико их кандидат поседује.

Доктор медицине

за потребе Одељења анестезиологије
са реаниматологијом, на одређено
време, по основу замене до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару, познавање најмање
једног светског језика и лиценца. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту; фотокопија лиценце; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.);
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама
рада кандидата - уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, по основу замене
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера, положен стручни испит и
најмање 6 месеци радног искуства. Приликом
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти
на наведену адресу клинике, са назнаком радног места за које се конкурише. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
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који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
способљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа, кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

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

Медицински техничар општег
смера

(средња стручна спрема) у Служби
за анестезију и реанимацију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар општег
смера

(средња стручна спрема) у Клиници за
оториноларингологију, на одређено
време до повратка запосленог са
дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца

Медицински техничар
гинеколошко-акушерског смера

(средња стручна спрема) у Клиници
за гинекологију и акушерство,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар општег
смера

(средња стручна спрема) у
Операционом центру, на одређено
време до повратка запосленог са
дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца

Медицински техничар општег
смера

(средња стручна спрема) у Клиници
за неурологију, на одређено време
до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца

Помоћни радник у здравству

у Центру за урологију, 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. Посебан услов за заснивање радног односа за
послове :помоћни радник у здравству ради попуне
радног места помоћног радника у здравству Центар за урологију је радно искуство у стационарној здравственој заштити у трајању од најмање 1
године. Посебан услов за заснивање радног односа за послове: медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног
места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за неурологију, је радно искуство на
Клиници за неурологију у трајању од најмање 1

године. Посебан услов за заснивање радног односа за послове: медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног
места медицински техничар/сестра општег смера
Операционог центра је радно искуство у операционом центру у трајању од најмање 6 месеци.
ОСТАЛО: 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 за радно место: медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради
попуне радног места медицински техничар/сестра
општег смера Службе за анестезију и реанимацију; медицински техничар општег смера (средња
стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике
за оториноларингологију; медицинска техничара
гинеколошко-акушерског смера (средња стручна
спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра гинеколошко-акушерски смера Клинике за гинекологију и акушерство; медицински
техничар општег смера (средња стручна спрема)
ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општег смера Операционог центра и медицински техничар општег смера (средња стручна
спрема) ради попуне радног места медицински
техничар/сестра општег смера Клинике за неурологију; Уверење о положеном стручном испиту за
радно место: медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног
места медицински техничар/сестра општег смера
Службе за анестезију и реанимацију; медицински
техничар општег смера (средња стручна спрема)
ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за оториноларингологију; медицинска техничара гинеколошко-акушерског смера (средња стручна спрема)
ради попуне радног места медицински техничар/
сестра гинеколошко-акушерски смера Клинике за
гинекологију и акушерство; медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради
попуне радног места медицински техничар/сестра
општег смера Операционог центра и медицински
техничар општег смера (средња стручна спрема)
ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општег смера Клинике за неурологију; 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 коју је издала надлежна комора (ако је
кандидат у радном односу) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу) за
радно место: медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног
места медицински техничар/сестра општег смера
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Службе за анестезију и реанимацију; медицински
техничар општег смера (средња стручна спрема)
ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општег смера Клинике за оториноларингологију; медицинска техничара гинеколошко-акушерског смера (средња стручна спрема) ради
попуне радног места медицински техничар/сестра
гинеколошко-акушерски смера Клинике за гинекологију и акушерство; медицински техничар општег
смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег
смера Операционог центра и медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради
попуне радног места медицински техничар/сестра
општег смера Клинике за неурологију. 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.
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. Телефон за контакт 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)”

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

3. Доктор медицине

за рад у Служби за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

4. Доктор медицине

за рад у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног
обима посла
Бесплатна публикација о запошљавању

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

5. Доктор медицине

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

6. Виши радни терапеут

за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер радни
терапеут, висока медицинска школа струковних
студија, струковни радни терапеут или завршен
медицински факултет, основне струковне студије
првог степена на студијском програму струковни радни терапеут, VI/1 степен; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

7. Физиотерапеутски техничар

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

8. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку хирургије дојке на IV
четвртом одељењу - Хирургија дојке,
меких ткива, дечија и васкуларна
хирургија Службе за хирургију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

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

9. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за
рад у Одсеку за палијативно лечење у
Служби за продужено лечење и негу,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

10. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла

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

11. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању, до повратка запосленог
на рад или његовог престанка радног
односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране у
Служби за помоћне и друге послове,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно
образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

2. Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге за рад у
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

3. Помоћни радник за рад
у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове Опште болнице
Крушевац, на одређено време на
3 месеца због повећаног обима
посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

4. Техничар одржавања одеће

у Одсеку за прање, пеглање и
дистрибуцију веша Службе за
помоћне и друге послове, на одређено
време на 3 месеца због повећаног
обима посла
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УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радно место 1 подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи са потврдом о радном искуству на наведеним пословима, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме).
Кандидати за радна места 2 до 4 подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су сведочанства или уверења
издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”
21000 Нови Сад, Александра Тишме 7
emajl: kancelarija.vita@gmail.com

Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински
техничар; енглески језик средњи ниво; стручни
испит за здравствене раднике. Рад у сменама;
ноћни рад. Рок за пријаву 27.05.2019. Јављање на
горенаведени мејл.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин
Трг Ослобођења 4
тел. 013/741-464

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
6 извршилаца

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер
за рад у Центру за контролу и
превенцију болести и Центру за
хигијену и хуману екологију
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа
предвиђени су Правилником о организацији и
систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр.863/2
од 22.03.2018. год. и то: стручна спрема/образовање: високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Додатна знања/испити/
радно искуство: стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању;
познавање рада на компјутеру; возачка дозвола Б категорије. Пожељна је обављена обука у
овлашћеној институцији, за пружање ДДД услуга
- дезинфекције, дезинсекције и дератизације, за
рад у Центру за контролу и превенцију болести,у
складу са законским прописима. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију: кратку биографију, адресу и контакт
телефон, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију доказа о
завршеној школи, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
потврда о оспособљености за рад са биоцидима
у програмима јавног здравља (уколико поседује) , издата од стране овлашћене институције
-Завода за биоциде Београд. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Оглас је
објављен и на сајту Министарства здравља РС.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу
Завод за јавно здравље Пирот, улица Кеј бб са
назнаком „Оглас за вишег санитарног техничара/
санитарно-еколошког инжењера“. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор, ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања
уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад (лекарско уверење).
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве
неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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.

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.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
CENTRAL VET
ТИМ НИШ
Ниш - Медијана, Војводе Танкосића 9
e-mail: centralvettim@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине ветеринар
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство са поседовањем лиценце. Напомена: теренски рад и рад у
сменама. Контакт телефон: 060/086-73-94.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
“БРАНКО ЂОНОВИЋ”

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/3891-376

Управник ловишта
локација Ариље

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (шумарске,
ветеринарске или пољопривредне струке), лиценца издата од стране ловачке коморе за обављање
стручних послова газдовања ловиштем. Могућност
заснивања сталног радног односа. Пријаву слати на горенаведену адресу са назнаком “Конкурс
за посао”. Уз пријаву на посао доставити фотокопију дипломе и фотокопију лиценце за обављање
стручних послова газдовања ловиштем. Контакт
особа: Раде Бркић: 031/3891-376.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит

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

Медицинска сестра - техничар

Дипломирани фармацеут

Индустрија и грађевинарство

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и
положен стручни испит.

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

Нови Београд, Народних хероја 9
тел. 011/8340-699
e-mail: posao@prestige.co.rs

на одређено време до 6 месеци
6 извршилаца

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси кратка биографија
и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.
Пријаве слати на горе наведену адресу или донети лично у канцеларију Одсека за правне послове
бр. 57, други спрат. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

36

| Број 829 | 15.05.2019.

2 извршиоца

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.

PRESTIGE DOO

Шеф кројачког погона

за производњу тенди и завеса, место
рада Мељак - Барајево, пробни рад од
1 месеца
УСЛОВИ: кандидати треба имају радно искуство
на било којој позицији у било ком кројачком/производном погону најмање 6 месеци; рад на више
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различитих машина за шивење; основно одржавање и познавање рада машина за шивење; самосталност и ефикасност у раду без обзира на степен
стручне спреме; радно време 45 сати недељно.

Помоћни радник

у кројачком погону, место рада Мељак
- Барајево, пробни рад од 1 месеца
УСЛОВИ: кандидати треба имају радно искуство
на било којој позицији у било ком кројачком/производном погону најмање 6 месеци, без обзира на
степен стручне спреме.
ОСТАЛО: заједнички услови: јављање кандидата
на наведени телефон у периоду 08-16 часова. Разговори ће бити обављени у Мељаку, улица Маршала Тита 89 Б.

EMKA FEINGUSS DOO
14242 Мионица, Топлички пут 11
тел. 014/3155-200

Оператер на ЦНЦ машинама

на одређено време до шест месеци,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме техничке струке; поседовање возачке дозволе “Б” категорије; са најмање 12 месеци радног искуства као
оператер на ЦНЦ машинама. Кандидати треба да
доставе радну биографију у року од 30 дана од
дана објављивања на горе наведену адресу или
на мејл адресу: jelena.citakovic@emka.rs.

Конструктор - технолог алата и
одливака
на одређено време до шест месеци,
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, занимања
дипломирани машински инжењер или VI степен
стручне спреме, занимања машински инжењер;
познавање рада у CAD/CAM програмима; поседовање возачке дозволе Б категорије; са најмање 12
месеци радног искуства у раду са CAD/CAM програмима. Кандидати треба да доставе радну биографију у року од 30 дана од дана објављивања
нагоре наведену адресу или на мејл адресу: jelena.
citakovic@emka.rs.

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.

Помоћни радник на грађевини

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.

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.

Бравар - варилац

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним
пословима

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Гумар - пластичар

место рада Прахово - Неготин, на
одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: рад на машини за заваривање пластике, поправка, преправка и испитивање пластичних
и гумених елемената, монтирање и демонтирање
пластичних и гумених елемената и склопова.

Бравар

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

Заваривач

место рада Прахово - Неготин, не
одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG
поступком, у свим позицијама.

Електричар

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

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно
искуство: 12 месеци.

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

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.

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.

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме; радно искуство: 3 године.

Посао се не чека, посао се тражи
15.05.2019. | Број 829 |
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„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

Оператер на преси

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

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.

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

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАКИЛА КОТАРОВ - ВУКА”
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Оглас објављен 24.04.2019. године у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195
тел. 011/215-86-38

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има одговарајуће образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета или из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које

комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука
или на основним студијама у трајању од најмање
4 године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године. Лице које је
стекло образовање на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета као лице које је
стекло образовање на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Лице мора да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, да има положен испит за директора установе предвиђен Правилником о програму
обуке и полагању за лиценцу за директора установе образовања. Уз пријаву приложити попуњен
пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (не старију од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника (на старија од 6 месеци), потврду о радном искуству у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 година рада), оригинал или
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођениг (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), потврду или уверење о
савладаној обуци и положеном испиту за директора школе - уколико га поседује (пријава ће се
сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен испит за директора, али је изабрани кандидат
дужан да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност), биографију. Пријаве заједно са потребном документацијом доставити лично
или поштом на наведену адресу са назнаком “За
конкурс” у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Поремећаји
језика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
на факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је сваки од предходних степена
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању ( “Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као
и услове предвиђене Статутом факултета за избор
сарадника у звање асистента. Документа која је
потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома,
извод из матичне књиге рођених, држављанство
и потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима
подносе се на наведену адресу Факултета, у року
од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник у звању ванредног
професора, за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из области
пејзажне архитектуре и хортикултуре или доктора биолошких наука, шумарски факултет, одсек и
студијски програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру, или биолошки факултет, способност за
наставни рад, објављени научни и стручни радови. Остали услови за избор наставника утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака
радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод
из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радова...), достављају се надлежној служби Шумарског
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава бр. 1. у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији и на сајту Националне службе за
запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Ратарство,
повртарство, цвећарство, крмно и
лековито биље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, - доктор наука из научне области за коју се бира.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу
научну област Фитопатологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за
наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
и Статутом факултета у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса: биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој стручној спреми, уверења о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом
и да се не води кривични поступак (документа у
оригиналу или овереном препису и не старија од
6 месеци) достављају се на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8231-041

Кувар
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) има одговарајуће образовање
IV степен стручне спреме, рад на рачунару (Word,
Exel), 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна закона у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; са или
без радног искуства. 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), 4) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибављаће пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Предшколској
установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми, не старије од
шест месеци; извод из матичне књиге рођених,
фотокопија оверена; уверење о држављанству,
оригинал или фотокопија оверена, не старије од
шест месеци; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-

на безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење
издаје МУП); доказ о оствареном радном искуствукопија радне књижице или потврда послодавца о
оствареном радном искуству. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

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: посебан услов за кандидате је научно-истарживачка и наставничка оријентација
кандидата у области финансијских тржишта и
анализе хартија од вредности. Општи услови за
кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и општим актима
Универзитета у Београду - Економског факултета
којима се уређују услови и поступак за стицање
звања наставника. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови),
копије диплома, копија уверења о држављанству,
достављају се на наведену адресу факултета, соба
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Производно
машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању
и чланом 132 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању
страних високошколских исправа о одговарајућој
стручној спреми, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк:
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-uzvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc ). Биографију и списак радова доставити и у електронском
запису. Пријаве доставити на адресу: Машински
факултет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд
35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.
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ЗАВОД ЗА ФИЗИКУ
ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Рузвелтова 1а
тел. 011/303-10-77

Директор

на период од 5 година
УСЛОВИ: кандидати за директора Завода, поред
општих услова предвиђених законом, треба да
испуњавају и следеће услове: да су доктори наука
у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука; да су запослени са пуним радним
временом на неком од факултета оснивача Завода за физику (Електротехнички, Технолошко-металуршки, Грађевински или Машински факултет
Универзитета у Београду); да, уз пријаву, доставе Програм рада и план развоја Завода у наредном мандатном периоду; да доставе стручну биографију; да имају организационе способности и
способности за руковођење; да имају искуство
на пословима руковођења у трајању од најмање
годину дана; да не постоје законом утврђене
сметње за избор, односно именовање; да се против њих не води истрага и да против њих није
подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; да су држављани
Републике Србије.
ОСТАЛО: са директором Завода се закључује уговор о допунском раду са трећином радног времена. Директор Завода за физику се именује на
период од 5 година из реда наставника факултета оснивача Завода са катедре којој су поверени предмети са практичним делом наставе која
се одржава у Заводу. Кандидат доставља доказе
који се прилажу уз пријаву на конкурс: доказ да
је доктор наука у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука; доказ да је запослен
са пуним радним временом на неком од факултета оснивача Завода; Програм рада и план развоја
Завода за мандатни период од 5 година; доказ
(потврда) о стицању наставног звања са матичног
факултета; уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци)
за кривична дела која се гоне по службеној дужности; стручну биографију; доказ о искуству на
пословима руковођења; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Пријаве кандидата са
прилозим подносе се на адресу: Завод за физику
техничких факултета Универзитета у Београду,
Рузвелтова 1а, 11000 Београд са назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“

11070 Нови Београд
Генерала Михаила Недељковића 153б
тел. 011/3177-499, 063/378-761
e-mail: kuca.maste@yahoo.com

Сервирка

пробни рад од 1 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
смер, без обзира на радно искуство. Пожељно
је да је особа динамична, брза и флексибилна.
Обезбеђена исхрана. Рок за пријаву на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона на
број:063/378-761.

www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар Уметности 20
тел. 011/2140-419
e-mail:fduinfo@fdu.bg.ac.rs

1. Наставник у звању од
ванредног до редовног
професора за уметничку област
Камера
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски
сниматељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Камере ФДУ или магистар уметности или доктор
уметности; као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом ФДУ. Минималним условима за избор
наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

2. Наставник у звању од
ванредног до редовног
професора за уметничку област
Камера
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски
сниматељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Камере ФДУ или магистар уметности или доктор
уметности. Као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом ФДУ, минималним условима за избор
наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

3. Наставник у звању од
ванредног до редовног
професора за уметничку
област Филмска и телевизијска
продукција, наставни предмет
Филмска продукција
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски
продуцент Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Филмске и телевизијске продукције ФДУ или
магистар уметности или доктор уметности. Као
и други услови за избор наставника предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом ФДУ,
мМинималним условима за избор наставника на
Универзитету и Минималним условима за избор
наставника ФДУ.

4. Сарадник у звању асистента
за уметничку област Снимање и
дизајн звука, наставне предмете
Снимање и дизајн звука за филм
и телевизију и снимање и дизајн
звука за радио
УСЛОВИ: дипломирани сниматељ и дизајнер звука
Факултет драмских уметности или мастер драмски
и аудиовизуелни уметник из области Снимања и
дизајна звука ФДУ. Уписане докторске уметничке
студије ФДУ. Као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом ФДУ.

5. Сарадник у звању стручни
сарадник за уметничку област
Глума, наставни предмет Глума
УСЛОВИ: дипломирани глумац или дипломирани
драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме или мастер драмски и аудиовизуелни уметник

из области Глуме Факултет драмских уметности.
Као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
ФДУ.

6. Сарадник у звању стручни
сарадник за уметничку област
Филмска и телевизијска монтажа
УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски
монтажер Факултет драмских уметности или
дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник
из области ФТВ монтаже ФДУ или мастер драмски
и аудиовизуелни уметник из области ФТВ монтаже ФДУ. Као и други услови за избор сарадника
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.
ОСТАЛО: напомена: избор се врши према Закону
о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор
наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских
уметности у Београду. Рад се заснива на одређено
време. Рок за пријављивање кандидата на оглас
је 8 дана.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Раковица, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com;

Секретар школе

у посебним условима
УСЛОВИ: за заснивање радног односа, у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019), односно потребно је да лице има: 1. одговарајуће образовање из
области правних наука из члана 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019); на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске струдије) из области правних
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године из области правних наука, 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. 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. Докази о испуњености услова под 1),
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства, биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе - да
није старија од 6 месеци), доказ односно уверење
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС
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(оригинал - да није старије од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија - да
није старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика, достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику;
доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или слати на
адресу: Средња занатска школа, Београд - Раковица, 11090 Вукасовићева бр. 21а. Контакт телефон:
011/3594-104.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу
научну област Моделирање
пословних система и пословно
одлучивање
на одређено време од 5 година

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, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Факултету; ванредног професора-може бити изабрано лице који је претходне степене
студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, има научни
назив доктора наука;има научне,односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима,са рецензијама; има и више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално
стручно остварење (пројекат студија, патент оригинални метод, и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима и способност за наставни рад.
Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова и саме
радове.

Доцент за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање 8, односно које има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука; има
Бесплатна публикација о запошљавању

научне,односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима,са рецензијама и
способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому о
завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Менаџмент технологије,
иновација и развоја

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/803-443
тел./факс: 019/801-274
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Оглас објављен у публикацији “Послови” од
24.04.2019. године, поништава се у целости.

на одређено време од 3 године

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8, и
који показује смисао за наставни рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом или о стеченом
академском називу магистра; потврду о уписаним
докторским студијама; за студенте са завршеним
магистрарским студијама-потврду о прихваћеној
теми докторске дисертације; биографију; списак
радова и саме радове.

19210 Бор
Војске Југославије 12

НАПОМЕНА: Сви прилози се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови “.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151
e-pošta: dekanat@ff.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну
област Примењена физика
Ванредни професор за ужу
научну област Физика облака

Универзитетски наставник у
звању доцента за ужу научну
област Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као и
Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Техничком факултету
у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме,
докторат из научне области менаџмента, са завршеним техничким факултетом - студијски програм
инжењерски менаџмент. Остали услови утврђени
су одредбом члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 106, 113
и 114 Статута Техничког факултета у Бору као и
Правилника о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Економија
на одређено време, изборни период
од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира, VIII степен стручне спреме, и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима
за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/18),
и Статутом и правилницима Универзитета у Београду. Непостојање сметњи из члана 72. став 4.
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 73/18).

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као и
Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Техничком факултету
у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VI/1 степен стручне спреме, мастер економиста и уписане докторске академске студије на економском факултету. Остали
услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о
високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и
члана 109, 116 и 117 Статута Техничког факултета
у Бору, као Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника
и сарадника на Техничком факултету У Бору.

ОСТАЛО: пријава треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње
наставне активности, опис досадашње научне
активности, преглед научних резултата, списак
наставних и научних публикација, списак цитата,
најважније публикације и својеручно потписану
изјаву о изворности, доступну на адреси (http://
www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html). Пријаву
је потребно доставити у штампаној и едитабилној
електронској форми (теx или doc формат) у складу са темплејтом, који се налази на сајту Физичког
факултета http://www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити
Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12-16, (3. спрат соба 652) у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, неопходно је
доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа непостојања сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању (Сектор
аналитике полицијске управе МУП-а), документа
у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса, достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, 19210 Бор, улица Војске Југославије 12. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања.

на одређено време од 5 година
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ЈАГОДИНА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник електро групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне,односно стручне области за одговарајући предмет,односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука ако
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15,
11/16, 2/17, 8/17, 4/18 и 13/18), да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да имају држављанство Републике
Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни формулар достављају школи заједно са потребном документацијом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању или уверења о стеченом одговарајућем образовању ако
диплома није издата (кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских,
односно основних струковних студија), уверење
надлежне полицијске управе да није правоснажно
осуђиван за кривична дела прописана чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да буде издато
након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци), доказ да зна српски
језик (овај доказ доставља само кандидат који
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одговарајуће високо образовање није стекао на
српском језику). Лекарско уверење (доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима) доставља кандидат
који буде примљен у радни однос, пре закључења
уговора о раду. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, лично или поштом
на адресу школе са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” ПО АДА
24430 Ада, Мите Радујкова 6

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача или
стручног сарадника, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Потребно је да је кандидат стекао
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба
да има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Потребно је да је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три одине или
вишим образовањем. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Директору који не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора. Лиценца
за директора одузима се директору који је осуђен
правноснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ у вршењу дужности. Кандидат
треба: да поседује одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-

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: Пријава на конкурс треба да садржи
следећу документацију: аутобиографију кандидата, уверење о држављанству - оригинал, извод
из матичне књиге рођених - оригинал, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверен препис/фотокопију уверење о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, оверен препис/фотокопију о доказу о обуци и положеном испиту за директора установе пријава која не садржи доказ о положеној обуци
и испиту за директора, неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи испит за директора у законском року,
одговарајући доказ о радном искусву, потврда
послодавца - оригинал, најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
или најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања - оригинал, уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе да кандидат није осуђиван за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци - оригинал), уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница односно да није
покренут кривични поступак (не старије од шест
месеци - оригинал), уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
дужности (не старије од шест месеци - оригинал),
потврда надлежне здравствене организације оригинал (овај доказ подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад, у складу са одредбом члана 141
став 6 Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверен препис), прилоге којима доказује своје стручне, организаторске
и друге квалитете (фотокопије), кандидат који се
пријављује на радно место директора, попуњава
пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја) а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом доставља
установи. Осим утврђивања испуњености услова
за избор директора, Комисија за избор директора
цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Ако је последњи дан конкурсног рока
за пријем пријаве недеља или дан државног празника (нерадни дан), рок за пријем пријава помера
се на следећи радни дан. Под потпуном пријавом
сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове
назначене у конкурсу. Пријаве са потребном документацијом предају се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ у
просторијама установе или их слати путем поште
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс директора - не отвара се”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уколико
је пријава предата препоручено путем поште, тад
се као дан пријема рачуна дан пријема пошљке од
стране поште. Кандидати ће бити писаним путем
обавештени о дану обављања разговора са кандидатима, ако то Комисија за спровођење избора
сматра потребним, као и о одлуци Управног одбо-
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ра. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од председника Комисије за избор директора на
телефон 024/581-131.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СРЕЋНО ДЕТЕ”

Наставник машинске групе
предмета

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има образовање у
складу са чланом 122 став 3, односно, директор
предшколске установе може да обавља лице које
има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; или, кандидат који,
у складу са чланом 122 став 4 има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за
васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да је психички, физички и здравствено
способан за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
докумената о положеном стручном испиту-испиту за лиценцу; доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); биографију са кратким
описом кретања у служби и предлогом програма
рада директора установе; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која
не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматррати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора);
доказ о познавању језика на коме се остварује
васпитно образовни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад се подноси пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства, мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне акадмеске студије у
области машинског инжењерства. Кандидати мора
да имају одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Познавање језика на коме се остварује
образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја постављен је формулар који
се попуњава приликом пријављивања на конкурс
за пријем у радни однос у установи. Формулар је
доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз наведени
формулар (пријаву) кандидат треба да поднесе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду; Уверење 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; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), фоказ да кандидати знају језик на коме се остварује образовно
-васпитни рад је дипллома која садржи податак
о језику студија или друга исправа коју је издала
високошколска установа; извод из матичне књиге
рођених. Оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати на горе наведену адресу школе са назнаком “За конкурс”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну
област Биохемија

УСЛОВИ: Услови за избор наставника: А) У звање
редовног професора може бити бирано лице које
испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени услови за избор у ванредног професора; 2.
позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног
периода; 3. објављена два рада из научне области
за коју се бира, у периоду од избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21,
М22 или М23; 4. цитираност од 10 хетероцита;
5. једно пленарно предавање на међународном
или домаћем научном скупу или два саопштења
на међународним или домаћим научним скуповима; 6. књига из релевантне области, одобрена
од стране наставно научног већа факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод
одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну
област за коју се бира, објављеног у периоду од
избора у наставничко звање; 7. резултат у развоју научнонаставног подмлатка на факултету; 8.
учешће у комисијама за одбрану три завршна рада
на специјалистичким, односно мастер академским
студијама; 9. наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове да буде
ментор за вођење докторске дисертације у складу
са стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о
изменама и допунама Правилника о стандардима
и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма”.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента
предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду
наведени и образложени у реферату комисије за
писање извештаја о пријављеним кандидатима
за избор у звање наставника. Наставницима на
клиничким предметима неопходна одговарајућа
здравствена специјализација.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става
2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви
факултета.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица
Лоле Рибара 29

Наставник предметне наставе
географије

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, која
је постављена за вршиоца дужности
директора, за 2 часа недељно (12,50%
радног времена)

Наставник предметне наставе
српског језика и књижевности

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
истека мандата директора школе,
за 14 часова недељно (100% радног
времена)
Наставник предметне наставе психологије
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, које је привремено спречена за
рад, због боловања, одсуства са рада ради неге
детета, за 4 часа недељно (25% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017 и 27/2018, 10/2019 - др. закони. Канди15.05.2019. | Број 829 |
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дати поред општих услова треба да испуњавају и
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то, 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005. године; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање од 10.09.2005.
године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнављење за кривично дело
примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом, извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом, знање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни профил. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у размарање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству Републике Србије или извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Докази о провери психофизичкој способности за
рад са децом и ученицима и лекарско уверење се
прибављају пре закључења уговора о раду. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу Економско-трговинска школа
Косовска Митровица 38220, улица Лоле Рибара
бр. 29, са назнаком „Пријава за конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЉСТВО”
Лешак, Срђана Бојовића бб
тел. 028/88-011

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 Закона: 1) да има одговарајуће образовање:
одговарајуће високо образовање на студијама
другог сте-пена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: на студијама 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, за васпитача или
стручног сарадника; 2) дозвола за рад наставника, васпитача или стручног сарадника; 3) обука и
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положен испит за директора установе; 4) најмање
осам година рада на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да
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; 7) да има држављанство
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на
којем остварује васпитно-образовни рад. Дужност
директора установе може да обавља и васпитач
које уз испуњеност услова из чл. 139 Закона има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона, високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, дозволу
за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи:
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци), извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није осиђиван за дела из чл. 139 став 1. тач
3. Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци - оригинал),
уверење основног и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница, односно да није покренут кривични
поступак (не старије од шест месеци - оригинал),
уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од шест месеци - оригинал), доказ да
поседује одговарајуће образовање (оригинал или
оверену фотокопију дипломе), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу или стручном испиту, уверење о положеном испиту за директора (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора), оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцени
спољашњег вредновања (само за кандидате на
конкурсу који су претходно обављали дужност
директора установе), потврду о радном стажу на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику и то потврду одговарајуће високошколске
установе да је положио испит из српског језика
- оригинал, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од шест месеци) - оригинал, биографију са прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора установе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања

конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава са потребном
документацијом подноси се у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за директора предшколске
установе”, лично или путем поште на адресу установе: Предшколска установа „Весело детињство”,
38219 Лешак, ул. Срђана Бојовића бб.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Жеровница, 38227 Звечан
тел. 028/662-593

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.04.
2019. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Жеровница, 38227 Звечан
тел. 028/662-593

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: 1) да поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 139
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије
- у складу са Законом о високом образовању, или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је утврђивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2)
поседовање дозволе за рад (лиценце); положен
испит за директора школе, изабрани директор
који нема положен испит за директора ,дужан је да
исти положи у року од две године од дана ступања
на дужност ,ако у том периоду не положи испит
за директора школе, престаје дужност директора;
3) поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 4) поседовање држављанства Републике Србије; 5) неосуђиваност правоснажном 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 родоскрнављење, за кривично дело
давања и и узимања 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,
уверење надлежног суда да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за већ наведена дела, уверење
привредног суда да није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(сва уверења издата након објављивања конкурса); 6) најмање oсам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидати
треба да приложе: извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
о радном искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима; лекарско уверење. Документа слати на горенаведену адресу.
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УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ЛАНЕ“
38227 Звечан, Проте Стојана бб
тел. 028/665-188

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или
стечено образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад и најмање 8 година раног искуства, или да кандидат поседује одговарајуће високом образовање стечено на студијама у трајању
од три године или више образовање за васпитача,
дозволу за рад и најмање 10 година радног искуства у предшколској установи и пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Поред наведених кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ утврђен Законом; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме остварује
васпитно-образовни рад; да има дозволу за рад,
обуку, и положен испит за директора (уколико
није положио исит дужан је да га положи у року
од две године од ступања на дужност).
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о
радном стажу у области образовања и васпитања;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење од
надлежног суда да кандидат није осуђиван и да
није под истрагом. Доказ о испуњености услова
у погледу опште здравствене способности, кандидат доставља по коначности одлуке о избору,
а пре закључења уговора о раду. Сва документа
морају бити оригинал или оверене копије. Кандидат изабран за директора, који нема положен
испит за директора, дужан је да исти положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Благовременом пријавом
се сматра она која је предата у року утврђеном
конкурсом. Уколико је пријава поднета препоручено, путем поште тада се рачуна као дан пријема,
дан приспећа пошиљке. Пријаве доставити лично
или путем поште, на горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за директора“.

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

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

Асистент за ужу научну област
Биохемија

у Институту за биологију и екологију
факултета, на одређено време, на три
године
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар биолошких наука уз
услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор биолошких
наука који је изабран у звање асистента по Закону
о високом образовању и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Алгебра и логика

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

ОШ “МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, позавање ромског језика, савладан програм обуке за педагошког
асистента; држављанство Републике Србије; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 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; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког асистента
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и радну биографију. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве послати на адресу: ОШ „Милоје Симовић”- Драгобраћа . Ближе информације се могу добити код
секретара школе на телефон: 034/582-106.

К РА Љ Е В О
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА
“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена, на одређено
време, до повратка запослене са
функције а најдуже до 31.08.2019.
године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 и 10/2019)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Кандидат треба да поседује
образовање из психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит односно испит за лиценцу
сматра се да има образовање из члана 142 став 1
Закона, а кандидат који нема образовање из претходног става обавезан је да га стекне у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и да има: психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страниви
Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију заједно са пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; потврду или
уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких 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 или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном
испиту односно испиту за лиценцу - оригинал или
оверена фотокопија; извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе не старије од шест
месеци од дана објављивања конкурса - оригинал
или оверена фотокопија; уверење о држављан-
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ству не старије од шест месеци - оригинал или
оверена фотокопија; доказ да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који није стекао образовање на
српском језику. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору
кандидата врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране
Националне службе за запошљавање. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
36343 Студеница
тел. 036/5436-450

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 ССС. Директор установе може да
буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и2 Законао основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88 20/17, 27/2018 - др. закон и 10/2019)
односно лице које је стекло одговарајућс образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
олносно 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 годне, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Миннстарства просвете, науке
и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: биографњу са
кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада школе, доказ да поседује
одговарајуће образовање (оригинал или оверену
фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту
за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију),
доказ о знању српског језика (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику, у том случају кандидат
доставља писани доказ да је положио српски језик
по програму високошколске установе - оригинал
или оверену фотокопију), потврду о радном стажу
- најмањс осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал). Изузетно
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 10/2019), дужност директора основне школе можс да обавља и лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 за наставника те
врсте школе и најмање десет година рада у установи: 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 (уверење/
потврда из МУП-а, не старије од шест месеци оригинал или оверену фотокопију); доказ да против
кандидата није покренута оптужница за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019),
потврда/уверење из надлежног суда (оригинал
или оверену фотокопију не старије од шест месеци); доказ да је држављанин Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију не старије од
шест месеци); доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључивања уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену фотокопију).
Пријава која не садржи доказ о положеној обуци
и испиту за директора школе неће се сматрати
непотпуном, јер програм обуке за директора и Правилник о полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у законском року. Кандидат који је
предходно обављао дужност директора школе
дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта контакт телефон,
адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријава са потребном документацијом подноси сд у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
директора школе”. Документација се може доставити лично или поштом на горенаведену адресу.
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату
враћа докмснтацију. Ближа обавештсња могу се
добити у секретаријату школе, на број тслефона
036/5436 - 450. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремсне и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНОХЕМИЈСКА ШКОЛА
“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”

36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2
тел. 036/359-888

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка директора са
функције

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка директора са
функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни
однос може да буде примљено лице под условима
прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Кандидат треба да поседује образовање из психолошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у

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

Наука и образовање

складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се да
има образовање из члана 142 став 1 Закона, а кандидат који нема образовање из претходног става
обавезан је да га стекне у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат
треба и да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 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 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
обрзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страниви Министарства просвете, науке и технолошког развоја
а потребну документацију заједно са пријавним
формуларом доставља школи. Наставу из грађанског васпитања може да изводи лице које је савладало програм обуке из предмета грађанско васпитање, односно која су претходно завршила нека
од програма предвиђени Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; потврду или
уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких 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 или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном
испиту односно испиту за лиценцу, оригинал или
оверена фотокопија; извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе -не старије од шест
месеци од дана објављивања конкурса оригинал
или оверена фотокопија; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) оригинал или
оверена фотокопија; зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који није стекао образовање на српском
језику); за грађанско васпитање доставити уверење о савладаном програму. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору кандидата врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима
од стране Националне службе за запошљавање.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или
на адресу Пољопривредно-хемијска школа “Др
Ђорђе Радић“ Краљево, Миомира Бркушанца 2
36000 Краљево у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУНКА САВИЋ”
36206 Витановац
тел. 036/5871-587

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
22% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме односно образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 тачка 9 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,
3/17 и 13/18); 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; да има психичку и физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) кандидат доставља: кратку биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању 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
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу у оригиналу или овереној фотокопији;
уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа); здравствено уверење (подноси се
пре закључења уговора о раду); уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по прогаму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављиваља огласа у листу „Послови” на
адресу школе ОШ ”Милунка Савић” 36206 Витановац са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити на телефон
036 5871-587, код секретара школе.

ОШ „БРАЦА ВИЛОТИЈЕВИЋ“
36000 Краљево, Јована Дерока 2
тел. 036/359-630

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
мора да испуњава услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - даље: Закон) и важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и то:
да има високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући пред-

мет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик, на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна
документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ
издат од стране МУП-а РС); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење, оригинал или оверену копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); доказ
о познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе). Напомена: одабраним кандидатима
се врши психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење) доставља само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и краћу радну биографију. По
завршетку конкурса примљена документација се
не враћа кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном, на
број: 036/359-630.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник грађанског васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 ССС. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”,
15.05.2019. | Број 829 |
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бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1,
2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и
(2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019), члана 2 став 1 тачка 1 подтачка 2). Правилника 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) и члана 20 и 21 Правилника о раду ОШ „Светозар Марковић” и то: У
радни однос може да буде примљено лице, под
условима прописаним Законом и то ако: има одговарајуће образовање из чл. 140 и одговарајуће
образовање из чл. 142 Закона о основама система
образовања (односно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (прибавља пре закључења уговора о раду); није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као ни 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 доказ да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад;Услови из става 1 члана 139 Закона доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
да је кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са европским системом
преноса бодова. (Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање.); доказ
о испуњености услова из Правилника 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), који уређује да наставу грађанског васпитања у основном образовању и васпитању могу
да изводе лица уколико су, у складу са прописом
којим се уређује стално стручно усавршавање и
стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника, савладала програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за
одговарајући разред, односно која су претходно
завршила неке од следећих програма: Обука за
наставника грађанског васпитања; Интерактивна
обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација
за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен
специјалистички курс за наставнике грађанског
васпитања на одговарајућој високошколској установи; оверен препис или оверену фотокопију уве-
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рења о положеном стручном ис¬пи¬ту, односно
обавештење о положеном испиту за лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног сарад¬ника или секретара Школе, осим приправника и
других лица која могу засновати рад¬ни однос без
положеног одговарајућег испита); доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима представља
лекарско уверење не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс, издато од
стране овлашћење здравствене установе. (Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат по окончању конкурса а пре
закључења уговора о раду.); доказ да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које му је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као ни 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 доказ да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; Доказ представља
уверење надлежног суда и извод из казнене евиденције Полицијске управе-Одељење за казнену
евиденцију; доказ о држављанству Републике
Србије представља оригинал или оверена копија
уверење о држављанству); оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених; доказ
о знању српског језика/доказ о знању српског
језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код Послодавца (осим кан¬дидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику/на српском језику и на језику на
којем ће остваривати об¬ра¬зовно-васпитни рад
код Послодавца); радну биографију. Кандидати - учесници конкурса за пријем у радни однос
- преузимају и попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технололошког развоја и потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз потписану пријаву и наведену документацију, потребно је
доставити и документацију на основу које се врши
бодовање по критеријумима из члана 29. Правилника о раду (потврда о оствареном радном стажу
у установама образовања и васпитања и ван установа образовања и васпитања и доказ о стеченом
звању у поступку стручног усавршавања и напредовања, уколико их кандидат поседује). Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом на
адресу ОШ „Светозар Марковић” Краљево, Цара
Душана 2, 36000 Краљево тел. 036/314-296, или
лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова.
Додатне информације о конкурсу можете добити од секретара школе на телефон 036/314-296.
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна
комисија неће узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОШ “БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник техничког и
информатичког образовања и
информатике и рачунарства

(особа са инвалидитетом под општим
условима) за 85% радног времена, за
рад у матичној школи
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове

за пријем у радни однос прописане члановима
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017,
27/2018,10/2019) и услове предвиђене Изменама и
допунама Правилника о организацији и систематизацији послова бр.149/2019.год. Одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања 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 и 3/2017) и члану
140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС” бр.88/2017,27/2018,10/2019)
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; 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 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 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 кандидат зна
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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) - доказије се потврдом одговарарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика. Да
кандидат има статус особе са инвалидитетом који
се запошљава под општим условима. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: пријавни формулар
који попуњава на званичној интернет страници
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са документацијом; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију;- уверење МУП-а- из казнене евиденције
о неосуђиваности кандидата, оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика (само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику). Решење Националне службе за запошљавање којим је утврђено
да кандидат има статус особе са инвалидитетом
који се запошљава под општим условима. 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. Пријаве достављати на наведу
адресу лично или поштом. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на телефон 037/3875-103.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству); лекарско
уверење о психичкој и здравственој способности
за рад са децом, пре закључивања уговра о раду
(не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образпвању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; потврду о радном стажу
у области васпитања и образовања; биографију са
кратким прегледом кретања у служби. Пријаве са
потребном докуметацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава за конкурс за
избор директора“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број телефона 016/811-277.

ЛЕСКОВАЦ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 чл. 140 и чл. 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
2/17 и 13/18) и то: кандидат мора да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуце научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене струдије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Еврпским
системом преноса бодова (наставник је обавезан
да наведено образовање стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;

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

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: дужност директора предшколске установе може да обавља лице
које има: образовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања, за васпитача или стручног
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година у раду
у предшколаској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да
обавља и лице које има: одговарајуће образовање
члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у дечјем
вртићу на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник разредне наставе

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

да зна језик на ком се остварује обрзовно-васпитни рад (српски језик). Уз попуњен пријавни формулар које се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и
врсти образовања (оверена фотокопија/препис);
доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких ди8сциплина стеченим на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или други одговарајући документ који издаје високошколска установа, односно документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оверена фотокопија/препис); доказ о неосуђиваности
из надлежне полицијске управе МУП-а; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци, оверене фотокопија); уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовања на српском
језику, доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа, лично или на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“11. ОКТОБАР”

16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе може
да буде лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони, у даљем тексту
Закона) за наставника школе за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, за педагога и психолога школе, стечено
на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије,специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне ,односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
(3) на основним студијама у трајању од најмање 4
године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставник, васпитача
и стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изабрани кандидат који нема положен испит за
лиценцу за директора, дужан је да га положи у
року од две године од ступања на дужност. Кандидат за директора школе, поред одговарајућег
образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона, треба да
испуњава и друге услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол15.05.2019. | Број 829 |
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не 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 дискриминитарно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно васпитни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) као и доказ о
резултатима стручно педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси биографске податке, односно радну биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању,
оверен препис уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за
рад); потврду да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); доказ да има обављену обуку и положен испит за директора(уколико
је кандидат поседује); уверење из МУП-а да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
(не старије од 6 месеци); доказ да није правноснажно осуђиван за привредни преступ (не старије
од 6 месеци); доказ да се не води кривични поступак и није покренута истрага против кандидата (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених(оригинал
или оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика(кандидати који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику не подносе овај доказ),
односно доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васитни рад. Комисија за избор
директора цениће и доказ о резултату стручно
педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) као и доказ о резултатима
стручно педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи.
Пријаве са потребном документацијом достављају
се у року од 15 дана од дана објављивања на
адресу школе у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора школе” лично или
поштом, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити код секретара
школе 016/242-175.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”
Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач

на одређено време, до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа струковних студија за образовање васпитача.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење
о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оверена фотокопија); уверење из
казнене евиденције да кандидат није осуђиван;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уверење о здравственом стању (дос-
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тавља кандидат који буде био изабран на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”, на
горенаведену адресу. Документација по огласу се
не враћа. Лице овлашћено за пружање информација о огласу Злата Мишић, телефон број 016/821281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Коста Стаменковић 15
тел. 016/212-880

Наставник економске групе
предмета

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); да испуњава услове у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр.
13/2016, 2/2017 и 13/2018); да има психичку,
физичку и зддравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање диксриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: попуњени одштампани пријавни
формулар који кандидат преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверене фотокопије); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому о основним студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; писмени доказ (уверење да је положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе,
којим потврђује да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном
језику). Кандидати који испуњавају услове конкурса а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу предати непосредно школи или преко поште, на адресу школе. Све
информације у вези са огасом можете добити на
телефон: 016/212-880.

ЛОЗНИЦ А
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ “

15300 Лозница, Филипа Кљајића 45
тел. 015/877-202

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); да има: одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника и стручног сарадника стечено на: 1) студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковен студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне обласи
или области педагошких наука; 2) на основним
студијам у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године), Лице из тачке 1)
подтачка б), мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовање. Изузетно ако се на конкурс на
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања дужност
директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе, односно лице са
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем;
да има 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.
За директора школе кандидат треба да: испуњава
услове за наставнике основне школе, за педагога
или психолога; да има дозволу за рад, наставника
или стручног сарадника, да има обуку и пложен
испит за директора установа (изабарани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
спосбност 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 што онемогућава рад у образовању; да им држављанство РС; да зна српски језик
на коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
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зовању за наставника основне школе педагога,
или психолога (кандитати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању
почев од 10. септембра 2005. године подносе
оверену фотокопију допломе и основних и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту (дозволи
за рад - лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе, неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да законском року положи испит
за директора); потврду да има најмање осам
година рада у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да се не води истрага или
није подигнута оптужница (оригинал не старије
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу са одредбама чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а РС оригинал
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности
(потврда привредног суда оригинал или оверена
копија не старија од 6 месеци); лекарско уверење
да има о психичку, физичку и здравствену спсобности за рад са децом и ученицима, доказ о знању
српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; кандидат је дужан да достави и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
школе и за чијег мандата је вршено спољашње
вредновање); прегледа кретања у служби са биографских подацима; доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно).
Докази о испуњавању услова могу се поднети и у
овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се траже у оригиналу. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити позвани
на интервју од стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава
на конкурс. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се достављају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора школе, не
отварати” лично или путем поште на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Све додатне информације
о конкурсу се могу добити у секретаријату школе
на телефон: 015/877-202. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10,2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да има псиБесплатна публикација о запошљавању

хичку, физичку и здравствену спосбност 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 РС; да зна језик
на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање није стечено на српском језику,
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно васпитни рад).

образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни преглед“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17
и 13/18); да има психичку, физичку и здравствену
спосбност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да им држављанство РС; да
зна српски језик. Доказ о испуњености ових услова
саставни су део пријаве на оглас.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернтет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
пријавни формулар кандидати треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2017); доказ о познавању
језика, на коме се изводи образовно васпитни
рад, подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично
или путем поште на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Све додатне информације огласу могу се
добити на телефон 015/876-777, Оливера Ћосић.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на на званичној интернтет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
или уверење о стеченом високом 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; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Конкурс спроводи Конкурсна
космисија коју именује директор школе. Кандидати коју 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. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима вршиће надлежна
служба за запошљавање. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема 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 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са документацијом
слати препорученом поштом или доставити лично
у управу школе, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурсну комисију”. Све додатне информације
се могу добити од овлашћених лица управе школе.
015/74-66-008.

ОШ “МИЛОШ ГАЈИЋ”
Амајић, 15318 Мали Зворник
тел. 015/7466-008

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка радника са функције
директора школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019); и то: 1) да је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студике другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне обласи или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10 септембра 2005. године;
лице из тачке 1) подтачка 2) одељак “Услови” мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајуће предмете. Односно групу предмета; да има степен и врсту

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
18205 Нишка Бања
Ивана Горана Ковачића број 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабран кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон
и 10/2019) и то: да има стечено одговарајуће висо15.05.2019. | Број 829 |
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ко образовање за наставника основне школе, 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице под овом подтачком такође
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора
установе; да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног
саветника); кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава на
конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи поштом
на адресу: Основна школа „Иван Горан Ковачић”,
улица Ивана Горана Ковачића 14, 18205 Нишка
Бања (са назнаком: пријава на конкурс за директора школе) или лично у канцеларији секретара
школе сваког радног дана у временском периоду
од 09.00 до 13.00 часова. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
као препоручена пошиљка. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад школа не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све
доказе о испуњености услова наведених у тексту
конкурса за избор директора. Одлука о избору
кандидата биће донета у року прописаним чланом
123 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса
подноси следеће доказе: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); 2. оригинал извод из матичне
књиге рођених- (оригинал не старији од 6 месеци
од датума објаве конкурса); 3. оригинал уверења
о држављанству Републике Србије (оригинал не
старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); 4.
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оригинал или оверену фотокопију доказа о познавању српског језика- (доставља само кандидат
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику)- (овера фотокопије не старија
од 6 месеци од датума објаве конкурса); 5. оверену фотокопију доказа о положеном испиту за
дозволу за рад нставника, васпитача и стручних
сарадника (лиценцу) или уверења о положеном
стручном испиту за наставника, васпитача или
стручних сарадника- (овера фотокопије не старија
од 6 месеци од датума објаве конкурса), 6. оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање- (оригинал
не старији од 30 дана од датума објаве конкурса),
7. оригинал доказа надлежног привредног суда да
није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал не старији
од 30 дана од датума објаве конкурса); 8. оригинал доказа основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију (оригинал не старији
од датума објаве конкурса); 9. оригинал доказа
о радном искуству на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, издата од стране послодавца (оригинал
не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); 10. оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидат које је
претходно обављао дужност директора установе
у којој је обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање), односно оригинал доказа установе ако надзор није обављен; 11. оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног
саветника) само кандидат који је имао стручно-педагошки надзор о свом раду; 12. оверену фотокопију лиценце за директора установе (уколико
кандидат не достави овај доказ његова пријава се
сматра потпуном); 13. оверена фотокопија доказа
о звању (уколико кандидат не достави овај доказ
његова пријава се сматра потпуном); 14. биографију са кратким прегледом кретања у служби; 15.
план рада директора за време мандата. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.

Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о
поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника Факултета заштите на раду у
Нишу: студент докторских академских студија
у одговарајућој научној области који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад; познавање рада на рачунару;
познавање једног светског језика; објављени
научни, односно стручни радови из области за
коју се бира. Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске студије из научне области Машинско инжењерство.
Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и прилоге који документују
наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад
и стручне квалификације кандидата. Уз пријаву,
кандидати су дужни да попуне образац који је доступан на интернет страници Факултета. Пријаве
се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у
Нишу, улица Чарнојевића 10 а, у року од 8 дана од
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити
разматране. Поднета конкурсна документација
неће се враћати кандидатима.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА
РАДУ У НИШУ

Наставник српског језика и
књижевности

Асистент за ужу научну област
Управљање квалитетом радне и
животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: општи и посебни услови су предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу:
студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад;
познавање рада на рачунару; познавање једног
светског језика; објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира. Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се
докторске академске студије из научне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса,
списак референтних публикација и прилоге који
документују наводе из пријаве и омогућују увид у
научни рад и стручне квалификације кандидата.
Уз пријаву, кандидати су дужни да попуне образац
који је доступан на интернет страници факултета.
Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите
на раду у Нишу, улица Чарнојевића 10 а, у року од
8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и
неће бити разматране. Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ШУМАТОВАЦ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

на одређено време замена одсутног
запосленог преко 60 дана

18000 Ниш, Чарнојевића 10 а

Асистент за ужу научну област
Физички процеси и заштита
на одређено време

УСЛОВИ: општи и посебни услови су предвиђени

УСЛОВИ: на основу Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни преглед” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
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13/2016, 2/2017 и 13/2018) наставу из српског
језика и књижевности може да изводе следећа
лица: 1) Српски језик и књижевност: (1) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; (2) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; (3) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност; (4) професор
српског језика и српске књижевности; (5) професор српскохрватског језика са јужнословенским
језицима; (6) професор југословенске књижевности и српског језика; (7) професор југословенске
књижевности са страним језиком; (8) професор
српског језика и књижевности; (9) професор српске књижевности и језика; (10) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу;
(11) професор југословенских књижевности; (12)
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик;(13) дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; (14) дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима; (15) мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; Компаративна
књижевност са теоријом књижевности); (16) мастер филолог (студијски програми: Српски језик;
Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (17) мастер професор књижевности и језика (србиста); (18) мастер професор
књижевности и језика - компаратиста;(19) мастер
професор предметне наставе. Лице из тачке 1)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски
језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом 139
и чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/17, 27/18 и 10/2019), као и из члана 142 став 1
истог закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова) доказ - уверење надлежне установе).
Образовање из става 1 овог члана, 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. диплому о стручној спреми стеченој 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, односне групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошког наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
Бесплатна публикација о запошљавању

да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: Попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан
у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу) и то:
потврда високошколске установе о броју бодова;
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије;
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад(доказује се дипломом); уверење о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење од полицијске управе и
уверење надлежног суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима) - доставља
се пре закључења уговора о раду. Уверења, не
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу. Контакт телефони 018/800-792, 800-793.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018- други закони и 10/2019) ,
односно лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена( мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука. 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. год. Лице из става 1 тачка
1 подтачка 2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат који се пријављује на радно
место директора школе попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одштампани пријавни формулар треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања у
служби и прегледом програма рада школе, доказ
да поседује одговарајуће образовање (оригинал
или оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену
фотокопију), доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарауће образовање нису стекли на српском језику, у том случају
кандидат доставља писани доказ да је положио
српски језик по програму високошколске установе - оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу - најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), дужност директора основне школе може да обавља и
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 за наставника те врсте школе и најмање десет година рада у установи, доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење/потврда из МУП-а, не старије од шест
месеци - оригинал или оверену фотокопију), доказ
да против кандидата није покренута оптужница за
кривична дела из члана 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) - потврда/уверење из надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију - не
старије од шест месеци), доказ из привредног суда
о неосуђиваности, доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију
- не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест месеци), доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (оригинал или оверена
фотокопија), доказ о обуци и положеном испиту за
директора установе (оригинал или оверену фотокопију): пријава која не садржи доказ о положеној
обуци и испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора
и правилник о полагању испита нису донети, па
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у законском року. Кандидат
који је предходно обављао дужност директора школе дужан је да достави доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта,
односно боравишта, контакт телефон, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
директора школе”. Документација се може доставити лично или поштом на адресу: Основна школа
„Јастребачки партизани”, 18252 Мерошина, Нишка
бб. Школа нема обавезу да пријављеном кандида15.05.2019. | Број 829 |
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ту враћа документацију. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона 018/4151-434.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА” - НИШ
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Наставник у продуженом боравку

у посебним условима, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, а најдуже до
31.08.2019. године

Дефектолог наставник

у посебним условима, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са боловања, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: односи се на оба радна места: у радни
однос ради обављања посла наставника у продуженом боравку у посебним условима и дефектолог наставник у посебним условима може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове:
Општи услови предвиђени Законом о раду, („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017).
Посебни услови предвиђени чланом 139. став 1.
тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142
став 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
17/2018): 1. одговарајуће високо образовање: 1)
да је стекао одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких,
педагошких, и методичних 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 (који 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); 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 3.
да није осуђиван: правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
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из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3), 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача
у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 17/2018). Кандидати уз попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја подносе: 1) доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству); 2) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) уверење о оспособљености за рад са ученицима са сметњама у развоју
и инвалидитетом; 4) уверење надлежне високошколске установе о образовању кандидата из психолошких, педагошких, и методичних 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, односно о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу; 5) доказ
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које му је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као ни 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 доказ да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
6) доказ о знању српског језика, осим кан¬дидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику; 7) радну биографију (осим за лица која
први пут заснивају радни однос) - пожељно. Уколико учесник конкурса не достави доказ из тачке
4) пријава се сматра потпуном, али кандидат који
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан
је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139. Закона, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање

„Послови”. Пријаве достављати на адресу: Школа
за основно и средње образовање „Царица Јелена”,
улица Гоце Делчева, број 2, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или на телефон број 018/560-848. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
“NS PRO GROUP”

18000 Ниш, Синђелићев трг 26/16

Предавач немачког језика
УСЛОВИ: пожељно је поседовање лиценце и положен стручни испит. Познавање рада у MS officu.
Пријава кандидата путем телефона 066/422004

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.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36305 Дежева
тел. 020/353-411

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета односно до
05.04.2020. године, за рад у ИО школе
у Постењу и Шароњу, са 80% радног
времена

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета односно до
21.04.2020. године, за рад у ИО школе
у Шароњу
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом: и то да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139, 140 став
1 тачка 1 и 2 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник” бр. 88/17,
27/2018 и други закони и 10/19), - које је стекао на
студијама другог степена (мастер академске студије , мастер струковне студије, специјалистичке
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Наука и образовање

академске студије ) и то: на основним студијама
у трајању од најмњае четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључивања уговора
о раду са изабраним кандидатом), доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца , као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављање, за кривично дело примања и
давање мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз пријавни формулар
потребно је доставити: оверен препис дипломе о
завршеном образовању, исправа коју издаје високашколска установа а којом доказује да су стекли
образовање из психолошких, педагошких и метадочких дисциплина или доказ из високошколске
установе да су у току студија положили испите из
педагогије и психологије, доказ да су положили
стручни испит , односно испит за лиценцу, извод
из МКР, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), да зна језик ијезик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника , комисија ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима , писхолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о времену и месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно обавештени.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
обајвљивања у публикацији “Послови“ Националне службе за запошљавење. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
могу слати на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Оглас објављен у публикацији “Послови”, број 824
од 10.04.2019. године, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”

21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

Оглас објављен у публикацији “Послови”, број 824
од 10.04.2019. године, поништава се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И
ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВАЦИ
Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 110

1. Професор струковних студија
за ужу научну област Менаџмент
у угоститељству
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће области, има научне односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама.
Бесплатна публикација о запошљавању

2. Виши предавач за ужу
научну област Менаџмент у
угоститељству
УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из одговарајуће области.

3. Предавач за ужу научну област
менаџмент у угоститељству
УСЛОВИ: Научни назив магистра наука или стручни назив специјалиста академских студија из одговарајуће области. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл.
73, 74 Закона о високом образовању, чл. 39 Статута Високе школе струковних студија за менаџмент
и пословне комуникације и члановима 6 и 7, Правилника о избору у звања Високе школе. Документи који се прилажу уз молбу за конкурс: извод из
књиге рођених, извод из књиге држављана Републике Србије, оверену копију дипломе, списак
објављених стручних и научних радова, кратка
биографија. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне
комуникације, Сремски Карловци, Митрополита
Стратимировића 110. Рок за подношње пријаве је
осам дана од дана објављивања конкурса. Контакт
телефон: 021/2982-892.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ”20. ОКТОБАР”
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Оглас објављен у публикацији „Послови”, број 824
од 10.04.2019. године поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона за васпитача или
стручног сарадника: 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 - ова лица морају
имати 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. Лица под 1) и 2)
морају имати дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 8 година рада
у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања;
3) изузетно, за директора може да се кандидује
и васпитач са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Ова лица
морају имати дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада

у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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. Директора установе именује
министар на период од четири године, уз претходно прибављену сагласност надлежног органа
аутономне покрајине. Рок за подношење пријава
износи 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, у складу
са одредбом члана 140 Закона; доказ о поседовању лиценце за рад; доказ о раду на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом; уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из привредног суда, у складу са одредбом члана 139 став
1 тачка 3) Закона; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених
за кандидате који су променили презиме односно
име после издавања дипломе; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата
на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора установе; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора установе. Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Управни одбор ће
посебном одлуком образовати Комисију за избор
директора која има 5 чланова и спроводи поступак
за избор директора, и то: обраду конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју
са кандидатима и прибавља мишљење васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима.
Сви кандидати ће писаним путем, по доношењу
одговарајућих одлука по конкурсу, бити информисани о резултатима конкурса. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе
и преко телефона 021/60-40-656.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
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студије), на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама
у трајању од три године као и одговарајуће више
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас са основним биографским подацима, кандидат треба да приложи
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење односно
извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или поштом на адресу установе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од секретара на телефон 021/771-770.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Аутоматика и
управљање системима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, 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
Геоинформатика

на одређено време од 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, 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
Телекомуникације и обрада
сигнала
на одређено време од 5 година или
на неодређено време, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор техничких наука, 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
Аутоматика и управљање
системима

на одређено време од 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани
чланом 74 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 призна-

тих 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
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf.
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje; кандидат исти треба да пошаље не
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном
за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство
у удружењима, одборима, органима управљања
и сл. неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим
одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
Као доказе о цитираности обавезно је доставити
потврду Матице српске, поред које кандидат може
доставити и друге доказе (научне радове у којима
се види цитираност, одштампану листу цитата са
Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља
услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва
часописа са подацима о називу чланка, ауторима
и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати
на горенаведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и
потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8
дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

Дефектолог наставник

са одељенским старешинством у
посебним условима, на одређено
време, до повратка запослене са
породиљског одсуства

Дефектолог наставник

са одељенским старешинством у
посебним условима, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
31.08.2019. године.
УСЛОВИ: под одговарајућим образовањем за наведена радна места подразумева се: дипломирани
дефектолог/мастер дефектолог - олигофренолог.
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
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злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из. тач. 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар
који се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, краћу биографију, оверени препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченог 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, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона
013/353-284.

ПИРОТ
ОШ ”ХРИСТО БОТЕВ”

18320 Димитровград, Христо Ботев 3
тел. 010/361476

1) Наставник грађанског
васпитања

за други циклус основног образовања
и васпитања, са 60% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са функције
УСЛОВИ: 1) Поред испуњености општих услова предвиђених Законом о раду, потребно је да
кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закони и 10/19) и чланом 2 Правилника 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) и то: професор педагогије; дипломирани педагог, општи смер или
смер школске педагогије; дипломирани школски
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педагог - психолог; професор психологије; дипломирани психолог, општи смер или смер школске
психологије; дипломирани школски психолог педагог; дипломирани школско-клинички психолог; лице које испуњава услове да изводи наставу
из предмета страни језик, у складу са правилником
којим је прописана врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области
образовања; дипломирани педагог; професор
географије; дипломирани географ; лице које
испуњава услове да изводи наставу из предмета
српски језик, у складу са правилником којим је
прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; мастер педагог;
мастер психолог; мастер филолог; мастер професор језика и књижевности; дипломирани психолог
- мастер; дипломирани педагог - мастер; мастер
географ; дипломирани географ - мастер; мастер
професор географије; лице које испуњава услове
да изводи наставу из предмета историја, у складу
са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; лица која испуњавају услове за обављање
стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог; дипломирани географ
- просторни планер; лице које испуњава услове
за извођење наставе из предмета матерњи језик
националне мањине, у складу са правилником
којим је прописана врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; лице које
испуњава услове за извођење наставе из изборног
предмета матерњи језик/говор националне мањине са елементима националне културе, у складу са Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи; лице које
испуњава услове за наставника основне школе;
лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе; дипломирани музички педагог.
Сва лица морају имати савладан програм обуке за
извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, у складу са прописом
којим се уређује стално стручно усавршавање и
стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника, односно претходно завршене неке од
следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна
настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи
су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица
добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете;
Злостављање и занемаривање деце; Здраво да
сте или која имају завршен специјалистички курс
за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидат треба
и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 (српски и бугарски
језик). Кандидат је дужан да уз пријаву - пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи: оригинал/оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал/оверену копију

уверења из МУП-а о неосуђиваности за наведена
кривична дела - не старије од 6 месеци, оригинал/
оверену копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад, односно српски и бугарски језик (сведочанство или диплома издата и стечена на српском,
односно бугарском језику или уверење о положеном испиту из српског, односно бугарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена копија), потписану биографију са адресом и контакт телефоном. Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.

2) Наставник шпанског језика

са 33,33% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања.
УСЛОВИ: 1) Поред испуњености општих услова предвиђених Законом о раду, потребно је да
кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закони и 10/19) и чланом 2 Правилника 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) и то: професор, односно дипломирани филолог за шпански
језик и књижевност; професор шпанског језика и хиспанских књижевности; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил
шпански језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик). Кандидат треба и да: 2)
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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, односно српски језик. Кандидат је дужан да уз пријаву - пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, приложи: оригинал/оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал/оверену копију уверења из МУП-а
о неосуђиваности за наведена кривична дела - не
старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци,
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге
рођених, доказ да зна српски језик (сведочанство
или диплома издата и стечена на српском језику или уверење о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе - оригинал или оверена копија), потписану биографију са адресом и контакт телефоном.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену спо15.05.2019. | Број 829 |
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собности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс
са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона 010/361-476.

датима ће се обавити у просторијама школе, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Доказ о испуњености услова из тачке
б) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима достављати на горенаведену
адресу, лично или поштом.

ПОЖ АРEВАЦ

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОША ПИЈАДЕ”

ОШ „КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
место рада Божетићи

12311 Мало Црниће, Прва бб

у издвојеном одељењу у Великом
Црнићу, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то: а) има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС “, бр. 88/2017
и 27/18) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/18); б) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом; попуњени пријавни формулар на
званичној интернет страници Министартва просвете; оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству које није старије од 6 месеци; оригинал уверење о неосуђиваности из МУП-а које
није старије од 6 месеци; потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из страног језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви докази и који испуњавају услове
за оглашене послове, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које
су навели у својим пријавама. Разговор са канди-
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 и 10/19); 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; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства; доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности надлежног
органа унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат треба да
наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и
мобилног телефона. Пријаве достављати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “СВЕТИ САВА”

11320 Велика Плана
Булевар Деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време, ради замене
директора, почев од 08.06.2019.
године, до истека мандата
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, утврђено 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: кандида-

ти 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 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).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати 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,
утврђена 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 здравственој 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 осам дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОМИР ЛАЗИЋ”

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

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту шефа
рачуноводства може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: 1) поседовање
одговарајућег образовања, и то средњег и вишег
образовања економске струке IV степен(ССС) и VI
степен (ВСС); 2) оригинал лекарско уверење или
оверена копија лекарског уверења; 3) 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;
4) уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије.
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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности.
Формулар за пријаву на конкурс кандидати могу
да преузму са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и 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.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕСТОР ЖУЧНИ“

25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/5870-015

Наставник физичког васпитања

испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе; лекарско
уверење доставља примљени кандидат. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Асистент са докторатом за ужу
научну област Информатика са
методиком наставе
на одређено време на период од 3
године

УСЛОВИ: кандидати морају имати завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.
године или научни назив доктора наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. и то: научни назив доктора
рачунарских наука; научни назив доктора наука
електротехнике и рачунарства, изборни модул
информатика; научни назив доктора наука-математичке науке; научни назив доктора организационих наука-изборни модул информациони
систем и менаџмент; научни назив доктора наука - дизајнер медија у образовању; научни назив
доктора наука информатике у образовању; научни
назив доктора наука информатике; научни назив
доктора наука-методике наставе информатике;
научни назив доктора наука - информационе технологије; научни назив доктора наука-пословне
информатике; научни назив доктора наука-техничких наука; научни назив доктора методике
разредне наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања. Кандидати морају
испуњавати услове за избор у звање асистента са
докторатом који су прописани Законом о високом
образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим
актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидат уз пријаву подносе: оверене фотокопије
диплома свих нивоа студија; кратку биографију;
библиографију објављених радова и саме радове;
евалуацију студената о наставном раду (уколико
кандидат има радно искуство); уверење да нису
осуђивани (МУП) и фотокопију/очитану личну карту. Поступак избора у звање и засниовање радног
односа спроводи се у складу са одредбама Закјона о високом образовању, одрдбама Статута и
општих аката Униврерзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом достављају се Педагошком факултету у Сомбору. Конкурс је отворен
15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
тј. за време првог изборног периода
(мандата) директора установе, са 40%
радног времена

ОШ “МИЛАН ХАЏИЋ”

УСЛОВИ: Кандидати достављају: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању; извод из МК
рођених и уверење о држављанству (не старија
од 6 месеци); уверење да није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља и уверење да је положио

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014

Директор

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон и 10/2019 - даље Закон) за наставника
основне школе, педагога или психолога односно
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мас-

тер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; обука и положен испит за директора
установе (изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује,
као и доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија
дипломе); доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за рад
наставника и стручног сарадника (оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе, уколико поседује (изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); доказ о знању српског језика
(достављају само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику); потврду надлежне
установе да кандидат има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (за кандидате који су променили презиме односно име);
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич15.05.2019. | Број 829 |
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ну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење
МУП-а не старије од 30 дана од дана објављивања
конкурса); уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага за кривична дела (не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса);
оригинал или оверена копија уверења надлежног
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ, у вршењу раније
дужности (не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) уколико је надзор вршен;
уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - (уколико је спољашње вредновање вршено); доказ да има психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима (може
постојеће лекарско уверење, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); преглед
кретања у служби са биографским подацима и
са предлогом рада директора школе; доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Напомена: директора школе
именује министар на период од четири године.
Поступак за избор директора спроводи Комисија
за избор директора, образована од стране школског одбора. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве, заједно са
потребном документацијом, достављају се школи,
лично или путем поште на горенаведену адресу,
у затвореној коверти, са напоменом „Конкурс за
директора установе - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења о конкурсу могу
се добити код секретара школе на број телефона:
022/2301-014.

ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе,
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 2 став 1, Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018). У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања кандидати морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово образовање биће дужан да га стекне у року од једне
године, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: радну биографију, попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о
држављанству РС - оригинал или оверену копију
не старије од 6 месеци, диплому о стеченом обра-
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зовању - оригинал или оверену копију не старију
од 6 месеци, доказ о неосуђиваности за дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену
копију - не старије од 6 месеци, доказ о знању
српског језика (само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику), оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту или потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија
или након дипломирања (није обавезно, уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве треба послати на горе наведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 022/591-422.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/630-367

Дефектолог наставник разредне
наставе
са одељенским старешинством у
посебним условима, на одређено
време, замена одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема; дипломирани
дефектолог олигофренолог, VII/1 степен стручне
спреме; за рад у школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом, осносно у одељењима за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати морају да испуњавају услове за
пријем у радни однос у складу са чланом 139: Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 81/2017): да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови за
пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова за пријем у радни
однос саставни су део пријаве на конкурс, осим
доказа да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима који кандидат прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, а
потребну документацију, заједно са попуњеним и
одштампаним пријавним формуларом достављају
Школи. Попуњен и одштампан пријавни формулар
и потребну документацију, кандидати могу доставити у Секретаријат Школе лично или на адресу

Школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 8 (
осам ) дана од дана објављивања текста конкурса
у публикацији „Послови”.

СУБОТИЦА
ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава
услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019).
Члан 139. Закона о основама система образовања
и васпитања прописује услове за пријем у радни
однос, односно да у радни однос може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то ако :1) има одговарајуће образовање,
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) није 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 или
давање мита, за кривична дела из групе 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) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1. овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тачка 1), 3) - 5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање - основно образовање, оверену фотокопију дипломе о стеченом основном образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 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 кривично
дело примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Након истека рока
за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова.Уз пријаву на кон-
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Наука и образовање

курс кандидат треба да достави своју биографију.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс могу се
доставити лично или путем поште, на адресу школе: ОШ “Соња Маринковић” Суботица, Јо Лајоша
78, 24 000 Суботица. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Математика

на одређено време замена запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета математика уз испуњење
осталих услова конкурса може да изводи: (1) професор математике, (2) дипломирани математичар,
(3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене, (4) дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, (5) дипломирани
математичар - информатичар, (6) дипломирани
математичар - професор математике, (7) дипломирани математичар за математику економије, (8)
професор математике - теоријско усмерење, (9)
професор математике - теоријски смер, (10) професор математике и рачунарства, (11) професор
информатике - математике; (12) професор хемије математике; (13) професор географије - математике; (14) професор физике - математике, (15) професор биологије - математике, (16) дипломирани
математичар - астроном, (17) дипломирани математичар - теоријска математика, (18) дипломирани математичар - примењена математика, (19)
дипломирани математичар - математика финансија, (20) дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије), (21)
дипломирани информатичар, (22) дипломирани
професор математике - мастер, (23) дипломирани
математичар - мастер, (24) мастер математичар,
(25) мастер професор математике. Лице из тачке
13) које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Математика или
Примењена математика (са положеним испитом
из предмета Геометрија или Основи геометрије).
Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1
Закона, а то су: одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 став 1 Закона: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна
српски језик и језик на којем остварује образовБесплатна публикација о запошљавању

но-васпитни рад. Члан 141 став 3 Закона регулише да, изузетно, послове наставника уметничких
и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које
се не образују наставници са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, може
да обавља и лице са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 3 овог закона, односно средњим
образовањем. Члан 140 став 3 Закона регулише
да изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017 и 13/2018) прописује се степен и
врста образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама за сва подручја рада, и то за
стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар,
који се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену
копију доказа о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу с чл. 140 Закона, уверење из
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, оверену копију доказа да
зна српски, (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету на
српском језику или уверење о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе),биографију са прегледом
радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао
одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 Закона на српском језику, сматра се да је
достављањем овог доказа, доставио и доказ да
зна српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, 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.
Након психолошке процене конкурсна комисија
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос и доноси решење о избору
кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају
се од стране надлежног органа, у супротном, неће
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
доставити на адресу: Средња медицинска школа,
24106 Суботица, Београдски пут 126, са назнаком
“Конкурс за радно место”.

ШАБАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

Оглас објављен у публикацији “Послови”
24.04.2019. године, исправља се у делу који се
односи на назив радног места и у место наставник хармонике треба да стоји: наставник хар-

моније, на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, најдуже до 31.08.2019. године. У осталом делу
оглас остаје исти.

ОШ “ЦВЕТИН БРКИЋ”
15000 Шабац, С. Алимпића 33
тел. 015/449-280

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) као и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018). Члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања прописује усклове за
пријем у радни однос, односно да у радни однос у
установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става
1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. 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. Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник математике, и то: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и
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примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије, професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и
информатике.

основама система образовања и васпитања прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. 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. Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи (“Службенои гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) прописани
су степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из
изборних предмета у основној школи на радном
месту наставник руског језика, и то: професор,
односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил руски језик);
мастер професор слависта - руски језик и књижевност.

Наставник руског језика

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

са 55,56% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) као и Правилника о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи (“Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017). Члан 139.
Закона о основама система образовања и васпитања прописује усклове за пријем у радни однос,
односно да у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о
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Наставник географије

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) као и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018). Члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања прописује усклове за
пријем у радни однос, односно да у радни однос у
установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става
1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је настав-

ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. 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. Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту наставник географије, и то: професор географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор
географије и информатике, професор биологије
- географије, професор физике - географије, професор географије - информатике; дипломирани
професор географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор
географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ - просторни планер, мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и
информатике.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар
треба да достави: доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију дипломе), да
је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија не старије од шест месеци), 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 (уверење из МУП-а- не старије од шест месеци), доказ да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад,
односно српски језик (диплома издата и стечена
на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из
српског језика са методиком оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Након истека рока
за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези
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са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на
које кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од
дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Цветин Бркић”, 15356
Глушци, Светомира Алимпића 3.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274

Наставник предметне наставе
рачунарства и информатике

на одређено време до повратка на рад
запосленог
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; испуњеност услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој
стручној школи и поседовање образовања 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; 2) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност у складу са чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017)
- непостојање правоснажне пресуде за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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; 4) држављанство Републике
Србије; 5) познавање српског језика и језика на
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти
образовања, уверење о држављанству и доказ о
неосуђиваности. Доказ о психофизичкој способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати прилажу у
оригиналу или као оверене копије, и уз пријавни
формулар попуњен са сајта Министарства проБесплатна публикација о запошљавању

свете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Особа за контакт: Александра Маринковић, тел. 015/350-274.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
замена одсутне запослене до повратка
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има звање професор, односно, дипломирани филилог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно,
дипломирани филилог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно,
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског језика са јужнословнским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним
језиком; Професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; професор југословенских књижевности;
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност); мастер филолог
(студијски програми: Српски језик; Српски језик;
Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са оптом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор књижевности и језика
(србиста); мастер професор књижевности и језика - компаратиста, а у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2107 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење), треба да
испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и посебне услове
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада пољопривреда, производња и прерада хране
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16,
2/17 и 13/18).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ
да је стекао средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о

држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о
раду достави лекарско уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима - не
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима,
који уђу у ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са
потребним документима, заједно са одшампаним
пријавним формуларом се достављају на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт
телефон 015/344-583.

ОСНОВНА ШКОЛА
„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.
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УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

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

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен
стручне спреме у складу са чланом 139, 140 и 141
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018
и 10/2019) и чланом 2 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/18); да у складу са
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије
и да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал
или оверена фотокопија дипломе не старија од 6
месеци), доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и праксу у установи, стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и
уверење или потврду о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу Ново на
сајту, на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”
31263 Варда
тел. 031/888-034

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

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
55% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду (“Службени
гласник РС” број 24/05, 61/05,75/14 и 13/17-УС),
као и посебне услове прописане члановима 139 и
140 Закона о основама система обраовања и вас-
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питања “Службени гласник РС” број 88/17, 27/18
и 10/19). Приликом пријаве на конкурс кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и
одштампан са потребном документацијом достављају установи. Кандидати су уз пријавни формулар дужни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних
услова и то: оверену фотокопију дипломе дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију уверења о држављанству, да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (лекарско уверење потребно доставити пре закључења уговора о раду),
уверење о правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну
документацију, а прибавља га код надлежне полицијске управе), доказ да имају 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. Напред наведено образовање наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс могу се
поднети у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са неовереним фотокопијама неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа “Јордан Ђукановић”, Варда бб,
31263 Варда, са назнаком “Пријава на конкурс”
или лично у просторијама школе. Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”
Латвица, 31236 Дивљака
тел. 031/3899-690

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да
буде лице које има одговарајуће образовање из
члана 139, 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени глсаник
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника у основној школи, односно за педагога
или психолога, стечено на а) 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; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. године; да испуњава за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога или психолога; да има дозволу за рад
за наставника, педагога или психолога, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 8
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 у складу са условима прописаним законом. 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 којој припада, 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, вапитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат, поред одговарајућег образовања
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава
и услове из члана 139 Закона: 1) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 2) да има држављанство Републике
Србије; 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 зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: биографске податке, односно радну биографије са кратким прегледом кретања у служби; оверену копију дипломе о стеченом образовању; оверену копију лиценце (дозволе за рад) за
наставника, односно уверења о положеном стручном испиту; уверење о држављанству - оригинал
или оверена копија (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
копија; доказ о знању српског језика на коме се
изводи образовно васпитни рад - доставља само
кандидат који образовање није стекао на српском
језику. Кандидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит из
српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса - издаје надлежна полицијска управа МУП-а
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци; уверење надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак - оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности - оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци; потврда о радном искуству, односно о годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања ( у оригиналу или оверену фотокопију); доказ о резултати-
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ма стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс
пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе) само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе/оверена копија; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује (оверена
копија); оверен препис или фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује); доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, оригинал или оверена копија); доказе о
својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Рок за пријављивање кандидата је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ - формулар за
пријаву на конкурс), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
доставља поштом у претходно наведеном року на
дресу ОШ “Јездимир Трипковић” Латвица, 31236
Дивљака, Латвица бб, Комисији за избор директора школе радним данима од 08 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон 031/3899-690.

ГИМНАЗИЈА
“СВЕТИ САВА”

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник шпанског језика

са 33% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.
88/2017 и 27/2018) и у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гл.
РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и13/2018); психичка, физичка и
здравствена способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и непостојање дискриминаторског понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс,
кандидати треба да приложе: попуњени одштампани пријавни формулар који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених (или оверене фотокопије), диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому о основним студијама и мастер студијама), уверење о неосуђуваности за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и писмени доказ (уверење) да је положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе,
којим потврђује да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на српском
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу или непоБесплатна публикација о запошљавању

средно код секретара школе. Напомена: лекарско
уверење изабрани кнадидат доставља при закључењу уговора о раду.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952, 031/511-078
e-mail: fakultet@pfu.kg.ac.rs
www.pfu.kg.ac.rs

Наставник у звању ванредни
професор за ужу научну област
Српски језик са методиком
наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области (доктор дидактичко-методичких или филолошких наука). Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 89
Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кандидати уз пријаву достављају: биографију; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; потврду надлежног органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
прописана чл. 72.ст.4. Закона о високом образовању и чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница;
оверене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним нивоима студија; списак стручних и научних публикација; друге доказе којима
се доказује испуњење прописаних услова. Правоваљану конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да достве и у електронској форми (на CD).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови” преко НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документима са назнаком “За конкурс”,
доставити на адресу: Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ВАЉЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2
тел. 014/221-529

Наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета хемија може да изводи:
професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије-хемије, професор физике-хемије, професор географије-хемије, дипломирани
инжењер хемије аналитички смер, дипломирани
инжењер хемије биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар
за истраживање и развој, дипломирани хемичар
- смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије - мастер, дипломирани хемичар професор хемије, дипломирани хемичар - мастер,
дипломирани професор физике-хемије - мастер,
дипломирани професор биологије-хемије - мастер
(лице са овим профилом које је стекло академско
звање мастер, мора имати предходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области хемије) , мастер хемичар, мастер
професор хемије, мастер физикохемичар. На горе
наведену адресу кандидат подноси: пријаву на

конкурс (подноси се у слободној форми); CV; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовању; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (са датумом издавања у
току трајања конкурса); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење да је држављанин Србије - не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија). Уколико кандидат до истека конкурса уз
пријаву не достави комплетну документацију која
је овим конкурсом захтевана, иста ће, као непотпуна бити одбачена. Особа за контакт је Марија
Симић секретар, телефон: 014/221-529. Уверење
о општој здравствееној способности ће доставити
кандидат који заснује радни однос по поменутом
конкурсу.

В РА Њ Е
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Наставник географије

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
тј. до повратка са боловања, са 15%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду
треба да треба да испуњава и услове предвиђене
одредбама члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама систма образовања и васпитања
као и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи “Службени гласник - Просветни
гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/2018) за рад на радном месту наставника географије, да ма 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, и да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној инетрнет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
кандидат који има високо образовање стечено на
студијама другог степена доставља оверену копију
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, оригинал/оверену
копију извода из матичне књиге рођених, уверење
о неосуђиваности не страије од 6 месеци (овај
документ издаје МУП - полицијска управа), радну
биографију у којој обавезно наводе да ли су вршили психолошку процену способности код надлежне НСЗ и када су је вршили, телефон за контакт,
доказ да зна српски језик на којем се остварује
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образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или
копији која је прописно оверена код јавног бележника. Потребна документација, заједно са одштапаним пријавним формуларом, доставља се школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
одлуком дирекотора школе. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ 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.
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 и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бриојеве контакт телефона које су навели
у својим пријавама. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и
неразумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о јавном конкурсу могу се добити
на телефон 017/400-630. Пријаве са потребном
документацијом достављају се лично или поштом
у затвореним ковертама са назнаком за “Конкусну
комисију” на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366

Наставник пољопривредне групе
предмета
на одређено време, до повратка
директора са функције, са 50%
радног времена

Координатор практичне наставе,
односно организатор практичне
наставе, вежбе и вежбе у блоку
на одређено време, до повратка
директора са функције, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за наставника пољопривредне
групе предмета, поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду
треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон и 10/2019)
и Правилником о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране (“Сл. гласник РС
-Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017
и 13/2018). Кандидат за координатора практичне
наставе, односно организатора практичне наставе, вежбе и вежбе у блоку поред општих услова
предвиђених Законом, треба да испуњава и посебне услове прописане Правилником о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
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пољопривреда, производња и прерада хране
(“Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр. 5/2015,
10/2016, 2/2017 и 13/2018). За рад на радном
месту: наставник пољопривредне групе предмета,
наставник ветеринарске групе предмета и наставник прехрамбене групе предмета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: 1. пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. оверен препис (копију) дипломе о
одговарајућем образовању, 3. оригинал/оверена копија уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, 4. оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рођених, 5.
оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности, 6. радну биографију и телефон за контакт,
7. доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Кандиадт који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или
копији која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, доставља
школи у року од 8 дана од дана објављвања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена психолошка процена сапособности
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. 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
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се
у просторијама школе о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу је секретар школе
на телефон 017/404-366. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узмати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“20. ОКТОБАР”

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима и децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављансто Републике Србије,
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, да има положен испит за директора школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену копију документа
о положеном испиту за лиценцу, оверену потврду о радном стажу, најмање 8 година у области
образовања, оверену фотокопију уверења да није
осуђиван за кривична дела из члана 139 става 1
тачке 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, план и
програм рада директора школе, лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Документа која
се прилажу не треба да су старија од 6 месеци.
Кандидат изабран за директора школе, који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од 2 године у складу са условима прописаним законом. Кандидати попунујавају пријавни
формулар на званичној инетрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар са пријавом на конкурс за
избор директора и комплетном документацијом,
достављају лично или поштом на адресу школе у
затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”. Рок за подношење је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 422-245
e-mail: zmajvranje@mts.rs

Професор географије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог са боловања

17507 Власе
тел. 017/7457-102

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 122 ст. 1 ст. 2 и става 5 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и
27/2018 и др. Закони), да има одговарајуће високо 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
инердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утвђене чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19),
и то да: 1) имају одговарајуће образовање, 2)
мају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
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у скаду са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4) имају држављанство Републике
Србије, 5) знају српски језик и језик на којем се
остварује образовни - васпитни рад. Услови за
пријем у радни односд доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази да кандидат има одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом,
да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик морају бити саставни део пријаве на
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене спосопбности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 88/17). Знање српског језика кандидат
доказује дипломом о стеченим високим образованем на српском језику или да је положио испит
из наведеног језика по програму одговарајуће
високошколске установе, сходно члану 41. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 88/17). У погледу степена и врсте образовања потребно је да кандидати имају одговарајући степен и врсту образовања
сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” број 11/2012, 15/2013,
2/2016 и 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017) И Правилнику о организацији и систематизацији радних
места у ОШ “Јован Јовановић Змај” у Врању, чије
одредбе нису у супротности са Правилником. Рок
за доставу пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од дана
објављивања конкуса у публикацији “Послови”. Уз
пријаву (пријавни формулар) на конкурс је потребно је доставити: 1. оригинал или оверену копију
дипломе, односно уверење, којим се доказује
одговарајуће образовање, 2. оригнал уверење о
држављанству, 3. доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимаје малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега ње,
у скаду са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. одговарајући доказ којм се доказује
знање српског језикас, сходно члану 141 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној инетрнет страниц Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају ОШ “Јован Јовановић
Змај” у Врању. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе сачињене у складу
са чланом 154 став 6 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
број 88/17). Разговор се обавља у циљу процене
познавања струке и послова прописаних наставним планом и програмом за радно место за које
је кандидат конкурисао, процене професионалних
карактеристика, вештине комуницирања, ставова
и мотивације кандидати за рад у школи и додатних
знања и вештина. Пријаве (пријавни формулар)
са потребним доказима о испуњености услова за
пријем, односно заснивање радног односа, слати
на адресу: Основна школа “Јован Јовановић Змај”
у Врању, ул. Јужноморавска бр. 9, 17500 Врање,
са ознаком “за конкурс” или лично доставирти
управи школе. Пријаве које не испуњавају услове
конкурса у погледу перописаног степена и врсте
образовања, односно одговарајућег образовања,
прописаног занимања (стручног назива) пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване
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доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање, приликом
одлучивања у поступку пријема у радни однос.
Информације поводом конкурса могу се добити
на телефон: 017/421-602 Марина Пешић Стошић
, секретар школе.

ЗАЈЕЧАР

доставити: одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете),
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми код јавног бележника; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених код јавног бележника; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе. Доказ о познавању српског језика,
као језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад доставља кандидат који образовање није стекао на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са
потребним документима, достављају се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО”

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “1. МАЈ”

17521 Ристовац Вртогош, Народног фронта бб
тел. 017/445-103

Оглас објављен у публикацији „Послови”
17.04.2019. године поништава се за радно место:
чистачица на одређено време до повратка одсутног запосленог, преко 60 дана, за рад у издвојеном
одељењу у Дубници. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића - Бобија бб

Библиотекар

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена помоћника директора у
школској 2018/2019. години, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018), и то да: 1)
има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016 2/2017 и 3/2017,13/2018).
Под високим образовањем сматра се образовање
које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) на
студијима другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; или одговарајуће
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Професор рачунарства и
информатике

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) професор информатике, односно
дипломирани информатичар; 2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; 3) дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 4) дипломирани инжењер електронике,
сви смерови осим индустријске енергетике;
5) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе информационе системе и технологије; 6) дипломирани
инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; 7) дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе
и технологије, одсек за управљање квалитетом;
8) дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства; 9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика,
економска статистика и кибернетика, статистика
и информатика или статистика, информатика и
квантна економија; 10) дипломирани информатичар; 11) дипломирани информатичар - пословна информатика; 12) дипломирани информатичар - професор информатике; 13) дипломирани
информатичар - мастер; 14) дипломирани професор информатике - мастер; 15) дипломирани
информатичар - мастер пословне информатике;
16) дипломирани инжењер организационих наука
- мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; 17) мастер математичар; 18)
мастер информатичар; 19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 20) мастер инжењер
информационих технологија; 21) мастер инжењер
организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); 22) мастер
професор информатике и математике; 23) мастер
инжењер софтвера; 24) мастер инжењер информационих технологија и система; 25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). Лица из става
1 ове тачке која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија,
положено најмање пет информатичких предмета
(од тога најмање један из области Програмирање
15.05.2019. | Број 829 |
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и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из
области Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе. Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи
и лице које је стекло академско звање мастер, а
у оквиру завршених студија има положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, савладало програм
рачунарства и информатике у трајању од најмање
четири семестра.
ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити:
краћу биографију; доказ о испуњености услова из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони и 10/19); оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; доказ о адреси на којој станује кандидат
(као доказ овог услова кандидат може доставити
било који документ издат од надлежног органа);
доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе
за овај услов); уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не стрију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверену фотокопију (не старији од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање), прибавља се од надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног основног
и вишег суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, подигнута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци).
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаву са неопходном документацијом слати на
горенаведену адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
постављен је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни
однос у установи. Формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”.

www.nsz.gov.rs
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник предметне наставе
основи природних дисциплина

без одељенског старешинства у
посебним условима рада, са 30%
радног времена, на одређено време,
до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/19 - даље Закон), као и према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ометене у
развоју (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.1/95,
24/04, 10/09, 2/12 и 11/16) и то: високо образовање према Закону о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то 1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука. 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Поред наведених
услова образовања кандидати морају поседовати:
1. психичку, физичку и здравствену способностза
рад са децом и ученицима; 2. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. 3. да имају
држављанство Републике Србије; 4. да знају српски језик, на коме остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат подноси
доказе о испуњености услова за избор у складу са
Законом, и то: краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању - не
старија од 6 месеци; уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију - не старију
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријава се може поднети
у просторијама школе или предати препорученом
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За
конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања. Конкурсну документацију не
враћамо. Информације о конкурсу могу се добити
телефоном на број 019/429-744.

Национална служба
за запошљавање

Наставник филозофије

за 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова из Закона о раду
за заснивање радног односа кандидат мора да
испуњава посебне услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони и 10/19): 1. да има одговарајући степен и врсту
стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и важећем
Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање, злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела давање или
примање мита; за кривична дела из групе кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
ускладу са законом утврђено дискриминаторно
право; 4. да је држављанин Републике Србије, 5.
да зна српски језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља следећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе), уверење о држављанству не старије од
6 месеци (оргинал или оверену копију), извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оргинал
или оверену копију), уверење о неосуђиваности
не старије од 3 месеци (оргинал или оверену
копију). Уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити поштом или лично на адресу: Средња
школа “Бранислав Нушић” Сокобања, ул. Митрополита Михаила бр. 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс” у року од 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе
путем телефона 018/830-525. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Спремачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има завршену основну школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
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Наука и образовање

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 има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, и заједно са одштампаним пројавним формуларом, установи треба да
достави и следећу документацију (у оргиналу или
овереној фотокопији): оверен препис дипломе о
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење надлежне полицијске управе да није осуђиван за напред
наведена кривична дела. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом и
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним,
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018
- аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање из области
правних наука; у складу са чланом 140. Закона о
основама система образовања и васпитања које
је стекло: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство Републике Србије.
Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал уверење о неоБесплатна публикација о запошљавању

суђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа, уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике Србије
које није старије од 6 месеци. Напомена: све
фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс
морају бити оверене од стране јавног бележника
- нотара. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог, са 44% 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 и 13/17 - одлука УС) 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. Сматра се да наставник, васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и
стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног
односа у установи), 2. лице које испуњава услове
за наставника, васпитача и стручног сарадника са
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа
у установи), 3. лице које је засновало радни однос
на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. 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) професор разредне наставе, 3)
дипломирани филолог, односно професор језика
и књижевности, 4) дипломирани школски педагог
или школски психолог, 5) дипломирани педагог
или дипломирани психолог, тачке 6)-8) (брисане), 9) 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, 10) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
11) мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), 12) мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
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 предеметној 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 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 (језик на коме
се остварује образовно васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан
да обавезно достави: 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);
уверење о држављанству-оригинал или оверена
фотокопија; извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија; доказ да није
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који
није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија; 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 1
сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 5); лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
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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 15
дана од дана објављивања огласа за наставника
немачког језика. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се директору школе на
телефон 023/875-017.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и
стручних предмета у музичкој
школи и одређених стручних
предмета у стручној школи

у средњој музичкој школи - предмет
дириговање, са 10% радног времена,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос за радно место наставник уметничких и
стручних предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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.
Додатни услови за предмет дириговање у
средњој музичкој школи: наставу из предмета
Дириговање у средњој музичкој школи, у складу
са чланом 4 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.
16/15, 11/16 и 2/17), може да изводи: 1. дипломирани музичар, усмерење диригент или музички
педагог; 2. дипломирани диригент; 3. дипломирани музички педагог; 4. дипломирани музичар педагог; 5. професор солфеђа и музичке културе;
6. професор музичке културе; 7. академски музичар - диригент; 8. мастер музички уметник, професионални статус - диригент.
ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; оригинал или оверену фотокопију уве-
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рења о држављанству Републике Србије; 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; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и
важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на
горенаведену адресу, путем поште , у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

Наставник уметничких и
стручних предмета у музичкој
школи и одређених стручних
предмета у стручној школи

у основној музичкој школи - предмет
клавир са 15% радног времена, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
у средњој музичкој школи - предмет
клавир са 10% радног времена и
предмет упоредни клавир са 25%
радног времена
на одређено време,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос за радно место наставник уметничких и
стручних предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи: 1. да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије); студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

Додатни услови за предмет клавир у основној музичкој школи: наставу из предмета Клавир у основној музичкој школи, у складу са чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17),
може да изводи: 1. дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 2. дипломирани музичар - пијаниста; 3. академски музичар пијаниста; 4. мастер
музички уметник, професионални статус - клавириста.
Додатни услови за предмет клавир у
средњој музичкој школи: наставу из предмета Клавир у средњој музичкој школи, у складу са
чланом 4 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.
16/15, 11/16 и 2/17), може да изводи: 1. дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 2. дипломирани музичар - пијаниста; 3. академски музичар пијаниста; 4. мастер музички уметник, професионални
статус - клавириста;
5. дипломирани клавириста.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Зрењанин, Новосадска 2А
тел./факс: 023/561-413
е-mail: medicinskaskolazr@gmail.com

Оглас објављен 13.03.2019. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место наставник
предметне наставе, наставника здравствене неге,
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 54,29% радног времена,
у целости.

Додатни услови за предмет упоредни клавир у
средњој музичкој школи: наставу из предмета Упоредни клавир у средњој музичкој школи,
у складу са чланом 4 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. 16/15, 11/16 и 2/17), може да изводи: 1. дипломирани музичар, усмерење пијаниста
или музички педагог; 2. дипломирани музичар
- пијаниста; 3. дипломирани музичар - оргуљаш;
4. дипломирани музичар - чембалиста; 5. академски музичар пијаниста; 6. академски музичар
оргуљаш; 7. академски музичар чембалиста; 8.
мастер музички уметник, професионални статус
- клавириста, оргуљаш или чембалиста; 9. мастер теоретичар уметности, професионални статус
- музички педагог; 10. дипломирани клавириста;
11. професор солфеђа и музичке културе.
ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар, биографију са подацима ( име, презиме, адреса, контакт телефон) и
важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на
горенаведену адресу, путем поште , у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

Посао се не чека, посао се тражи
15.05.2019. | Број 829 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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У Краљеву потписан споразум о реализацији мера АПЗ

ПОСАО ЗА 70 НЕЗАПОСЛЕНИХ
По Споразуму о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике
запошљавања за ову годину, који су потписали др Предраг Терзић, градоначелник
Kраљева и Снежана Прелић, директорка
Филијале Краљево НСЗ, предвиђено је да
за овогодишње програме јавних радова,
стручне праксе и самозапошљавања
буде извојено 12 милиона и 600 хиљада динара. Од тога 49 одсто средстава
обезбедила је Национална служба за запошљавање, а 51 одсто град Kраљево.
Планирано је да у ове мере активне политике запошљавање буде укључено око
70 лица.
„Надам се да ће ова средства допринети да 70 Краљевчана добије посао и да
ће неки од њих остати да раде у тим предузећима на неодређено време“, истакао
је Терзић.
Јавни позиви биће објављени наредних дана на сајту Националне службе
за запошљавање и огласној табли града
Kраљева.
„Један од приоритета политике запошљавања и у овој години јесте укључивање пре свега теже запошљивих категорија у тржиште рада, па самим тим

и подршка регионалној и локалној политици запошљавања“, објашњава Снежана
Прелић.
Буџетом за 2019. годину Град Kраљево определио је више од 13 милиона динара за суфинансирање мера активне политике запошљавања. Од тога, више од 3
милиона динара удружиће са немачком
организацијом „Хелп“ за допринос економском и еколошком развоју, а више
од 6 милиона динара са Националном
службом за запошљавање за програме
и мере активне политике запошљавања.

Поред тога, за програм стручне праксе,
који ће Град финансирати сам, а уз техничку подршку НСЗ, обезбеђено је око 4
милиона динара.
„Наш циљ је да млади људи када заврше средње школе и факултете добију
могућност да стекну нова знања и тако
добију шансу. Ми желимо да обезбедимо средства да финансирамо стручну
праксу, да деца могу да положе стручне
и државне испите и да након тога имају
могућност да добију посао. Они желе некада да волонтирају и да раде потпуно
бесплатно, али за одређене испите неопходно је да имају радно искуство, које је
плаћено. Град мора одговорно да делује,
да помогне ђацима и студентима да се
усавршавају и да на време нађу посао“,
каже градоначелник Kраљева.
Незапосленост је и даље један од
већих проблема у том граду, а захваљујући овим програмима, мерама и
подстицајима, а по речима Терзића, број
незапослених се од 2012. године смањује.
Ипак, значајно смањење се очекује по отварању фабрика „Леони“ и „Еуротај“.
Владимир Раковић

Пролећни сајам образовања у Нишу

ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ НИША НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
У „Официрском дому“ у Нишу, у организацији Града Ниша и
Националне службе за запошљавање Филијале Ниш одржан је
пролећни сајам Сајам образовања.
Начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски, помоћници градоначелника Ниша Марина Костић и Горан
Милосављевић, директор и заменица директора НСЗ Филијале
Ниш Бобан Матић и Наташа Станковић са сарадницима обишли
су сајам на коме су се на интересантан и маштовит начин представиле средње и више школе и факултети.
„Ово је одлична прилика за ученике завршних разреда основних и средњих школа да, пре доношења коначне одлуке
одабира школе и свог будућег позива, још једном сагледају образовне потенцијале града. Ми данас креирамо људске ресурсе
будућности. Млади људи који су данас овде су будућност нашег
града и државе“, истакао је Матић.
Пракса организовања Сајма образовања непосредно након
Сајма запошљавања одлична је прилика да се сагледају потребе
привреде и могућности школског система да одговори реалним
потребама тржишта.
„Сјајно је то што је у Нишавском управном округу незапосленост на историјском минимуму и што је у последњих неколико
година запослено преко 10.000 људи. Сматрам да у добром избору занимања лежи кључ даљег смањења незапослености и зато
су овакве манифестације од изузетног значаја“, казала је начелница округа Драгана Сотировски.
„Амерички психолог Абрахам Маслов је својевремено рекао
‚Или ћете се кретати напред у развој или назад у сигурност‘. Сваки развој подразумева доношење правих одлука у право време,
а овакве манифестације су управо оно што је потребно младим
Бесплатна публикација о запошљавању

људима приликом одабира будућег занимања“, рекла је помоћница градоначелника Марина Костић.
Ово године је на Сајму учествовало 45 образовних установа
средњег, вишег и високог образовања и све су се потрудиле да
привуку што већу пажњу радозналих посетилаца. Међу њима
је и Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“ која већ годинама
слови за једну од најпопуларнијих средњих школа у граду.
„Највеће интересовање влада за филолошким смером по
коме је наша школа јединствена на југу земље, а такође и билингвално одељење је јако специфично због укључивања лектора за сваки наставни предмет“, рекао је Вељко Величковић, професор најстарије нишке гимназије.
Сајам образовања је посетио и велики број ученика завршних разреда основних и средњих школа којима је и био намењен.
Владан Крстић
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Потписан споразум у Нишу

СВЕ ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ И МЕРЕ АПЗ
У Градској кући у Нишу, Град Ниш
и Национална служба за запошљавање
потписали су Споразум о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања за 2019. годину предвиђеним Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за ову годину.
За реализацију програма или мера
обезбеђена су средства у укупном износу од 63.6 милиона динара, од чега
Град учествује у финансирању са 35 милиона динара, а Национална служба са
28,6 милиона динара. Средства ће бити
искоришћења за реализацију програма јавних радова, доделу субвенција за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, као и програме
самозапошљавања, стицања практичних
знања и стручне праксе.
„Сведоци смо да се град развија много брже у последњих неколико година
него што је то био случај у последњих
неколико деценија. Имамо нове инвестиције, нове пројекте и значајна улагања у
инфраструктуру. Оно што је најбитније,
Град све више улаже у програме и мере
запошљавања и даљег смањења незапослености“, истакао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
Такође, овом приликом потписан
је Уговор између Националне службе
за запошљавање - Филијале Ниш и ЈКП
“Медиана“ о спровођењу програма Јавни радови. Ову меру Град самостално
финансира са 10 милиона динара уз техничку подршку Националне службе.
„Потписали смо уговор који ће значајно допринети лепоти и чистоћи нашег
града. Путем овог јавног рада преко 60
лица биће укључено у одржавање на ло-

кацијама које нису обухваћене програмом редовног одржавања Градског зеленила, што ће у великој мери унапредити
уређење целог града“, рекао је директор
Јавно-комуналног предузећа „Медиана“
Драгослав Павловић.
Град Ниш извојио је још 5 милиона
динара за подизање конкуретности незапослених путем обука за тржиште рада.
„Сваке године приликом потписивања споразума дајемо обећање да ће
наредне године бити издвојено више
средстава и да ће више лица бити укључено у програме и мере Активне политике запошљавања. Град је у 2017. години
издвојио 30 милиона динара, прошле године 40 милиона, а ове године 50 милиона динара за те намене и надам се да ће
тај тренд бити настављен. Резултати те
праксе су заиста видљиви што показују
и подаци о константном смањењу неза-

послености, уз истовремени раст запослености“, истакао је Бобан Матић, директор Филијале Ниш Националне службе
за запошљавање.
У априлу ове године на територији
Града Ниша регистровано је 24.360 незапослених, што је за 11,1% мање у односу на исти период прошле године, а за
трећину мање у односу на исти период
пре пет година.
Испред Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш догађају у
Градској кући присуствовали су и заменик директора Филијале Наташа Станковић, начелник одељења за посредовање
у запошљавању и планирање каријере
Мирка Петровић, начелник одељења
за програме запошљавања и предузетништво Наташа Тончев и начелник
одељења за образовање и обуке Тамара
Милошевић.
Владан Крстић

Филијала Прокупље НСЗ

ПОДРШКА ЛОКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА
У Филијали Прокупље потписани
су Споразуми о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2019. годину са Градом Прокупљем и Општинама Блаце,
Куршумлија и Житорађа.
Споразумима су предвиђена знатно већа средства него предходне године, па је за реализацију програма јавних радова, стручне праксе, обуке на
захтев послодавца, субвенције за самозапошљавање, субвенције за отварање
нових радних места и програма стицања практичних знања у овој години
извојено укупно 65 милиона динара.
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„Јавни позиви по програмима и мерама АПЗ у сарадњи са локалним самоуправама биће објављени до краја маја,
а очекује се ангажовање око 400 незапослених. Један од приоритета политике запошљавања у овој години је укључивање што већег броја незапослених у
свет рада, пре свега из категорија теже
запошљивих, као и подршка локалној
политици запошљавања“, изјавила је
в.д. директора Филијале Прокупље Ана
Ђорђевић.
На евиденцији Филијале Прокупље
на крају априла ове године бележи се
за око 1.500 незапослених мање него у
истом периоду 2018. године.

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

Сарадња НСЗ и Општине Врачар

ЗАЈЕДНО ДО ВЕЋЕГ ЗАПОШЉАВАЊА НА ЛОКАЛУ
Представници Градске општине Врачар и Филијале за
град Београд НСЗ потписали су први Споразум о уређењу
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2019. годину. Тим споразумом биће омогућено финансирање програма Субвенција за
запошљавање лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима. Иначе, ове године у сарадњи са
општинама Врачар, Младеновац и Лазаревац финансираће се
програми запошљавања теже запошљивих на новоотвореним
радним местима, самозапошљавање и стручна пракса.
Са циљем повећања броја запослених, све већи број локалних самоуправа одлучује да у сарадњи са Националном
службом учествује у креирању и финансирању програма запошљавања. Средства могу да се удружују, а локалне самоуправе
имају и могућност да саме финансирају одређене програме уз
техничку подршку НСЗ.
Овог пута споразум о заједничком укључивању у решавање проблема незапослености на локалу потписали су у
општини Врачар председник општине др Милан Недељковић
и директор Филијале за град Београд НСЗ Добросав Марић.
“Општина је усвојила локални акциони план запошљавања
у оквиру којег су опредељена средства, која ће заједно са средствима НСЗ помоћи запошљавању теже запошљивих, који су
нам у фокусу. Желимо да олакшамо свим људима на Врачару,
који желе да раде, да дођу до посла“, казао је Недељковић и
додао да сматра да би свака општина у Београду и у Србији
требало да потпише овакав споразум са НСЗ.
Истичући општину Врачар као добар пример, директор
Филијале за град Београд НСЗ Добросав Марић позвао је све
незапослене и послодавце да се укључе у мере и програме које
финансира и спроводи Национална служба.
“Сигуран сам да ће сваки послодавац који буде запослио
новог радника добити нашу подршку и финансијску помоћ. Ове

године је 35 милиона динара опредељено за локални акциони
план запошљавања за Град Београд, па позивам све председнике градских општина да се угледају на општину Врачар и да
у свом буџету определе средства за важно питање запошљавања“, рекао је Марић.
Он је додао да НСЗ са општином Врачар има добру сарадњу
кроз спровођење низа заједничких активности, а посебно се
осврнуо на сајмове запошљавања и сајмове запошљавања за
особе са инвалидитетом.
Потписивању споразума у општини Врачар присуствовале
су Радмила Сарић, заменица председника општине и Тања Бјелобрк, руководилац Службе Београд центар Филијале за град
Београд НСЗ.
Према подацима НСЗ, број регистрованих незапослених на
територији ГО Врачар на крају матра био је 2.447, што је у односу на исти месец прошле године смањење за око 9 одсто.

Јелена Бајевић

Општина Лазаревац и НСЗ потписале ЛАПЗ за 2019.

ДОБРОМ САРАДЊОМ ДО ПОВЕЋАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У складу са Локалним акционим планом запошљавања, у
општини Лазаревац потписан је споразум о реализацији мера
Активне политике запошљавања за ову годину, којим се обезбеђују средства у висини од 1,8 милиона динара за субвенционисање самозапошљавања незапослених Лазаревчана који би да
покрену приватни бизнис. Споразум су потписали председник
општине Лазаревац Бојан Синђелић и директор београдске Филијале НСЗ Добросав Марић, чиме је и званично потврђено да
ће за финансирање Програма самозапошљавања у Лазаревцу
општина издвојити милион динара, а НСЗ преостали део.
На евиденцији Филијале Лазаревац НСЗ тренутно се налази
2.721 незаослени, што је за 11,51% мање у односу на исти месец прошле године. Према речима Синђелића, смањење незапослености је, између осталог, резултат мера Активне политике
запошљавања које већ трећу годину заредом општина спроводи у сарадњи са НСЗ. Он је истакао да ће таква политика бити
настављена и наредних година, као и да њен циљ није једино
самозапошљавање, већ и да потенцијални привредници у наредном периоду отворе нова радна места.
Директор београдске Филијале НСЗ Добросав Марић је нагласио да је Лазаревац међу прве четири општине на територији Београда које су подржале пројекат локалних акционих
планова запошљавања, истакавши да су добра сарадња и партнерски однос са градским и приградским општинама важни за
повећање броја запослених.
„У прошлој години је укупни буџет са Градом Београдом и
три градске општине, Лазаревац, Младеновац и Звездара, износио око 34 милиона динара, чиме су финансирани програми
Бесплатна публикација о запошљавању

запошљавања на новоотвореним радним местима, јавних радова и самозапошљавања, у које је било укључено више од 250
незапослених. Ове године издвојена су иста средства од стране Градске управе Београда и општина Врачар, Младеновац и
Лазаревац, а биће финансирани програми новог запошљавања,
самозапошљавања и стручне праксе“, рекао је Марић.
Филијала за град Београд НСЗ и Општина Лазаревац остварују одличну пословну сарадњу и кроз заједничко организовање обука „Пут до успешног предузетника“, промоцију јавних
позива НСЗ и реализацију Програма јавних радова за 15 ОСИ. У
последњих три до пет година 30% незапослених који су добили
субвенције Националне службе за запошљавање су млади до
тридесет година старости, од чега 25% њих има факултетско
образовање.
„Расписивање јавног позива за самозапошљавање планирано је до краја маја, а на конкурс се могу јавити сви незапослени са територије Лазаревца, који су завршили обуку „Пут до
успешног предузетника‘‘. Висина субвенције за покретање приватног бизниса износи 200.000 динара за незапослене, 220.000
за вишкове запослених и 240.000 динара за незапослене особе
са инвалидитетом“, објаснила је Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме запошљавања у Филијали за град
Београд НСЗ. Она је додала да је новина у овој години то што
су градске општине Звездара и Младеновац најавиле да им од
Националне службе треба само техничка подршка, јер планирају да саме финансирају програме јавних радова за више од 30
незапослених.
Немања Новаковић
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Златиборски округ
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НАСТАВЉЕН ТРЕНД СМАЊЕЊА
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

редстављање активности, реализација активних мера запошљавања у претходном периоду и
планови биле су теме гостовања
в.д. директорке Филијале Пријепоље Ане
Пејовић и в.д. директорке Филијале Ужице НСЗ Зорице Милошевић у емисији
„Контакт“ на регионалној телевизији „ТВ
5 Ужице“.
„Филијала Ужце НСЗ је у овој години
расписала 14 јавних позива и средства
ће углавном бити усмерена за подстицај запошљавању у приватном сектору, а
теже запошљиве категорије незапослених
имаће приоритет при укључивању у мере
активне политике запошљавања“, рекла је
Зорица Милошевић.
Филијала и ове године има на располагању значајна средства за реализацију
свих програма и мера активне политике запошљавања, а та средства ће бити
увећана онима које су локалне самоуправе издвојиле у својим буџетима за
реализацију локалних акционих планова
запошљавања, као и средствима из ИПА
фондова.
“Веома је важно да се сви ми који
формирамо политику запошљавања на
локалном нивоу повежемо, сарађујемо и
размењујемо информације. Желимо да
помогнемо послодавцима кроз подстицаје запошљавању, а у циљу повећања запослености” истакла је директорка ужичке филијале.
У различите програме и мере активне
политике запошљавања у Ужицу у 2017.
години било је укључено 700 лица, а већ
следеће године више од 900. У претходне
две године одобрено је 200 субвенција
послодавцима за нова радна места, 320
субвенција за самозапошљавање, 180 незапослених укључено је у програм обуке
на захтев послодавца, а 550 радно ангажовано кроз програм јавних радова. Посебно
је добре резултате имао програм стручне праксе, па се проценат незапослених
млађих од 30 година у укупној незапослености смањио на 21%, у односу на 2017.
годину, када је износио 24%. „У претходне
две године у тај програм смо укључили
преко 300 младих без радног искуства
и већина њих је и након стручног оспособљавања наставила да ради код истих
или других послодаваца“, истакла је Зорица и позвала послодавце и незапослене
да се активно укључе у нове програме за
приправнике.
Подаци говоре да је на пролеће пре
две године на евиденцији ужичке филијале било око 12.000 незапослених, а сада их
је 9.500. У филијали су посебно задовољни
резултатима сајмова запошљавања, па су
у марту ове године организована три сајма у Бајиној Башти, Ужицу и Пожеги, које
је посетило више од 1.200 незапослених, а
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око 75 послодаваца понудило је преко 630
послова.
Ана Пејовић, в.д. директора Филијалe
Пријепоље НСЗ такође је истакла значајно
смањење броја незапослених у општинама које покрива та филијала: Пријепоље,
Прибој, Нова Варош и Сјеница.
„Од марта 2014. године до данас број
незапослених смањен је за око 4.700 људи,
односно за 23%, а највеће смањење бележи се у општинама Пријепоље и Прибој.
Такође, у овим општинама повећана је и
стопа запослености у односу на општине
Сјеница и Нова Варош“, рекла је Ана Пејовић и додала да су на већи број запослених утицале и мере активне политике
запошљавања које спроводи НСЗ и које су
из године у годину финансиране у већем
обиму.
Тако су у 2013. години у мере активне
политике запошљавања била укључена
204 незапослена и утрошено 27 милиона
динара, а у 2018. радно је ангажовано 820
незапослених и утрошено 140 милиона
динара. Веће је и интересовање послодаваца за програме и мере, па је до сада по
јавним позивима за ову годину стигло 390
захтева за укључивање у активне мере
запошљавања за око 850 лица и већ су донете одлуке за око 70 захтева за укључивање 120 незапослених. Такође се очекује
да се кроз програме јавних радова укључи
још 120 лица.

Сајмови запошљавања такође су и
за ову филијалу добра мера када је реч
о смањењу незапослености на локалном
тржишту рада, па је у складу са тим ове
године у априлу одржан сајам у Прибоју
на којем је 27 послодаваца понудило више
од 120 радних места.
Због лоше квалификационе структуре незапослених лица прате се потребе
послодаваца и организују обуке за потребе тржишта рада.
Ана Пејовић је истакла веома добру
сарадњу са локалним самоуправама. „ У
прошлој години општине и НСЗ издвојили
су 35 милиона динара заједничких средстава за реализацију мера активне политике запошљавања, што је било довољно
за радно ангажовање 220 незапослених.
Очекује се да ће кроз мере активне политике запошљавања локалне самоуправе
и НСЗ у овој години издвојити око 50 милиона динара и запослити око 290 људи“,
истиче она.
Директорке НСЗ Филијала Ужице и
Пријепоље изразиле су наду да ће у овој
години резултати бити још бољи, односно
да ће већи број незапослених бити укључен у програме и мере које реализује Национална служба, чиме ће се наставити
позитиван тренд смањења незапослености у Златиборском округу.
Биљана Терзић

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

Предузетничка прича

СА ДИПЛОМОМ МАСТЕР АГРОНОМА
ОТВОРИО СУШАРУ
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а почетак самосталног бизниса
Миша Олајош Нађ из Келебије, уз
сопствена улагања, прва средства
добио је од Националне службе за
запошљавање. Задовољан је пласманом
сушеног воћа и поврћа, али би му добро
дошла нова подршка како би проширио
капацитете и запослио бар једног радника.
Од давнина су пољопривредници
сушили воће и поврће и на тај начин чували за зимске дане грожђе, кајсије, паприку... Развојем и сазревањем свести
да је суво воће и поврће веома важно у
људској исхрани, сушење је дошло до нивоа развијене технологије, како у сушењу
тако и конзервирању.
Поучен тим сазнањем, мастер инжењер пољопривреде Миша Олајош Нађ
из Келебије, определио се за сушење
воћа и поврћа и основао фирму „Летро“.

АСОРТИМАН
На списку воћа и поврћа које суши
фирма „Летро“, односно асортимана
који имају у понуди, су: соларно сушена
шљива сорте Стенлеј - искоштена; сушена вишња без хемијских додатака; чипс
од јабуке; млевена сушена јабука (као
додатак сосовима и разним колачима);
парадајз „шљивар“ посут морском сољу,
од њега се може правити намаз (са додацима белог лука, маслиновог уља и
зачинима по жељи), а користи се и као
додатак варивима, као и посне куглице
од млевене јабуке са додатком ораха и
сувог грожђа, шљива, вишања и кајсија
(та маса повезана је преливом од жутог
шећера, цимета и каранфилића).
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Пре тога, без обзира на диплому, знање
и похвале које је добијао, није успевао
да нађе стални посао и једино је извесно време био ангажован у Министарству
пољопривреде као агроном саветник.
Пошто је све чешће слушао приче о
томе како Србија увози велике количине
сушеног воћа, запитао се зашто то нико
не ради овде? Тако је убрзо донео одлуку
да се и сам бави тим послом.
„Знајући да је загађење ваздуха све
веће, одлучио сам се за соларно сушење,
али и због уштеде енергије. Са два панела од 2 квадрата достижемо у сушари
око 50 степени. Воће и поврће не сушим
на више од 60 степени да се не би изгубила хранљива својства“, истиче Нађ на
почетку приче за „Послове“.
Он је од јула 2015. године почео сушење шљиве, вишње, парадајза и јабуке.
Каже да се пласман готових производа,
у односу на сам почетак његовог рада,
знатно побољшао, али још увек недовољно да би обезбедио средства за улагање и
додатну опрему.
Објекат за сушење воћа и поврћа је
изградио и опремио по европским стандардима у погледу технологије, хигијене и здравствене исправности готових
производа. У фирми је запослен само
он. „Годишње прерадим око пет тона
воћа и поврћа. Због недостатка обртних
средстава нисам у могућности да проширим капацитете, а због трошкова пореза и доприноса, као и куповине сировина, враћање дуга за објекат, машине
и осталу опрему, нисам у могућности да
запослим радника“, објашњава наш саговорник који је од Националне службе
за запошљавање добио средства за само-

запошљавање, али је морао да уложи и
знатна сопствена средства како би подигао објекат и опремио га.
Нађ истиче да му у почетку није
било довољно само теоријско знање и поштовање прописа да би кренуо у посао.
„Саваки посао, па и овај, има своје мале
тајне које се откривају искључиво искуством и нећете их пронаћи у књигама и
уџбеницима. Имао сам среће да упознам
Љубишу Јовановића из Осечине који је
без задршке био спреман да ме упути у
посао и подучи како треба да радим. То је
ми је било од велике користи“, каже Нађ
који своје производе највише продаје по
Војводини, али полако шири своју мрежу
и набављача и продаваца. „Трудим се да
имам добре добављаче воћа уједначеног
квалитета, да изградимо међусобно поверење, као и да купци препознају наше
сушено воће и енергетске куглице које
правимо од млевене сушене јабуке, са
додацима“, додаје Нађ.
Поред постојећег асортимана у коме
су најзаступљеније сушене шљиве, јабуке и вишње, власник фирме је у фази
испитивања тржишта за сушење поврћа
- шаргарепе, першуна и зачинског биља.
„Када бих добио помоћ за линију пуњења
намаза од парадајза и повећао продају,
могао бих запослити барем још једног
радника“, прецизира саговорник „Послова“.
Нађ је посебно желео да истакне да
фирма поседује сертификат А, бонитет
који указује да послује по прописима и
да нема дуговања и задужења.
Славица Даниловић
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Одабрани победници првог ДМ инкубатора

ШАНСА ЗА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
У оквиру пројекта „ДМ инкубатор“ укупно 18 домаћих произвођача добило
је јединствену прилику да 57 производа из сегмента хране и козметике за негу
и лепоту пласира на полицама више од 90 дм дрогерија широм Србије.
Први победнички производи биће доступни купцима од 15. јуна, а закључно са 30. септембром 2019. године на полицама ће се наћи сви одабрани артикли. Пласирање ће пратити и свеобухватна маркетиншка кампања, док ће се
подршка наставити и у наредној години, током које ће производи из дм инкубатора добијати пуну подршку кроз интерне и екстерне канале оглашавања.
„Веома сам поносан што је покренут овај визионарски пројекат, који је показао колико је важно да јавни, приватни и академски сектор заједно раде на
изналажењу иновативних пословних решења. Такође, инкубатор може представљати бизнис модел за старт-ап подршку, као и малим и средњим предузећима, чије успешно пословање утиче на економски развој Србије у целини“,
рекао је координатор пројекта и менаџер асортимана дм Србија Радоје Крајишник.
Инкубатор су подржали и УСАИД Пројекат за конкурентну привреду, Развојна агенција Србије, Национално удружење за развој органске производње “Serbia Organica” и Факултет примењених уметности, који су, свако у својој области, понудили професионалне савете и смернице како би компаније добиле комплетну помоћ
за дугорочно успешно пословање.
Пројекат je покренут 1. октобра прошле године и трајао је до 30. априла 2019. године и изазвао је велико интересовање домаћих произвођача. Њих 20 добило је прилику да три месеца унапређује своје производе из сегмента прехране и козметике, а
финално је развијено чак 57 производа из сегмента хране и козметике за негу и лепоту.
Уз помоћ ментора и стручњака из области прехране, козметологије, асортимана, дизајна и маркетинга, учесници су радили
на унапређењу својих производа и пословања. Уз практична предавања и индивидуални рад технолога са произвођачима, током
фебруара и марта организоване су и четири целодневне радионице у Београду и Новом Саду на којима су својим искуством и експертизом организатори усмеравали и водили учеснике кроз читав процес. Како би производи, осим квалитета, имали и атрактиван изглед за купце, учесници су кроз рад и виртуелни инкубатор са професорима и студентима катедре за индустријски дизајн
Факултета примењених уметности добили савремена и креативна решења за дизајн паковања.
Извор: dm-inkubator.rs

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШИ ПОСАО У СРБИЈИ

Победник конкурса добиће прилику
да током три месеца обиђе више од 200
дестинација у Србији и да своје утиске
преноси преко друштвених мрежа
У поноћ 23. априла, завршен је конкурс за најлепши посао у Србији на сајту
- serbianadventures.com. На позив су одговорила 143 кандидата, испуњавајући
нимало лаке захтеве, а са жељом да три
месеца путују по Србији и о томе извештавају преко друштвених мрежа.
„Циљ конкурса је да промовише туристичку понуду Србије и већ сада се
може рећи да је тај циљ испуњен. Акцију су испратили сви важнији медији,
на друштвеним мрежама, објава је стигла до 200 хиљада корисника, а путем
медија, и до милион људи широм наше
земље и света“, кажу у „serbianadventure
„ онлајн платформи за резервисање туристичких тура по Србији, која стоји иза
конкурса.
О победнику ће одлучивати стручни жири, који ће анализирати приспеле
биографије, блогове, фотографије и видео
прилоге, којима су се учесници представили. Име изабраног путника биће саопштено 16. маја, а 25. маја почеће тромесечно путовање.
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Победник конкурса добиће прилику да обиђе више од 200 дестинација,
да ужива у погледу са најлепших видиковаца у Србији, посети најзначајније
историјске локалитете, плови рекама,
опроба се у адреналинским активностима, буде у најпознатијим бањама, ужива
у најбољим гастрономским специјали-

тетима, учествује у неким од најпознатијих манифестација у Србији, упозна се
са различитим обичајима, традицијом и
културом бројних народа који живе у нашој земљи.
За победника су обезбеђени превоз,
смештај и храна, а примаће плату у противвредности од хиљаду евра.
Извор: serbianadventures.com

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

Потписан споразум у Пироту

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И СТРУЧНА ПРАКСА
Град Пирот и Филијала за запошљавање Пирот НСЗ потписали су Споразум
о реализацији програма или мера АПЗ за
ову годину кроз суфинансирање програма самозапошљавања. Споразум су потписали градоначелник Пирота Владан
Васић и в.д. директора Филијале Пирот
Драган Јенаћковић.
Пре потписивања, Ненад Петровић,
представник Канцеларије за локални
економски развој Пирота рекао је да је
ЛАПЗ-ом за 2019. годину предвиђено
финансирање пограма обуке за тржиште
рада за дефицитарна занимања, стручне
праксе, јавних радова и самозапошљавања.
„Програм обуке за дефицитарна занимања, пре свега за шиваче, успешно се
реализује у сарадњи са Филијалом Пирот
и Уговорном регионалном привредном
комором Пирот. Било је велико интересовање и за програм стручне праксе, где
је по јавном позиву поднето 37 захтева
за ангажовање 84 лица, а одобрена су 24
захтева, по којима ће се по заључивању
уговора радно ангажовати 36 незапослених“, рекао је Петровић и додао да је у
току доношење одлука по програму јавних радова, као и закључивање уговора
по којима ће се ангажовати на привременим и повремени пословима 51 лице.

До краја маја очекује се и објављивање
јавног позива за финансирање програма
самозапошљавања.
Градоначелник Пирота Владан Васић је истакао да је из буџета за ову годину издвојен 21 милион 454 хиљаде
динара за реализацију програма предвиђених Локалним акционим планом
запошљавања. „У периоуду од 2015. до
2018. год. уз програм субвенције за самозапошљавање приватни бизнис је
отпочело 87 корисника. На јавним радовима краткорочно је ангажован велики
број теже запошљивих, док је стручном
праксом у том периоду обухваћено 107
младих и стручних кадрова. Праћењем
ефеката мере, утврђено је да 2/3 ангажованих лица остане у радном односу код
послодаваца који су им омогућили оспособљавање за самосталан рад у струци“,
рекао је Васић.
Драган Јенаћковић, в.д. директора
Филијале Пирот НСЗ истакао је значај
сарадње са локалном самоуправом кроз
техничку подршку или суфинасирање и
рекао да се успешно реализују већ потписани споразуми о техничкој сарадњи
везано за реализацију програма стручне
паксе, јавних радова и обуке за тржиште
рада.

„Уверен сам да ће и нови Споразум
о суфинансирању програма самозапошљавања који је потписан бити успешно
реализован и да ће 27 незапослених покренути сопствени бизнис у овој години“,
рекао је Јенаћковић. Тај програм биће
подржан и из буџета Републике Србије
са 2.454.000 динара.
По потписивању Споразума уручене
су одлуке послодавцима којима је одобрен програм стручне праксе за ову годину. Код више од 20 послодаваца стручно ће се оспособљавати 36 незапослених
младих људи са евиденције Филијале
Пирот.
Сузана Ђорђевић

„Београдска конференција правника” у Старом двору

ВАЖНОСТ СТИЦАЊА ИСКУСТВА
„Београдска конференција правника”, која четврту годину заредом окупља
еминентне предаваче, панелисте, младе правнике и студенте права, одржана
је у Сртаром двору у Београду. Циљ конференције био је да се будући стручњаци
из области права упознају са практичним радом у многим правним областима,
а предавачи долазе из судства, тужилаштва, адвокатуре, нотарске и извршитељске професије, арбитраже, медијације, као и стручњаци из области привреде, ревизорских кућа, осугурања, банкарства, правобранилаштва и управе.
Члан градског већа Драгомир Петронијевић присутнима је пожелео добродошлицу и рекао да му је изузетно драго што се „Београдска конференција
правника” одржава четврту годину заредом, уз снажну иницијативу студената
Правног факултета Универзитета у Београду.
“Важно је да млади људи који студирају, али и они који иду у средње школе
почну са стицањем искуства које ће им касније током каријере пружити бројне предности. „Београдска конференција правника” је одличан начин да добију
увид у практични рад тужилаца, судских извршитеља, адвоката и многих других правника који обављају широк спектар послова у Србији. Право и правници
су веома важни за функционисање сваке државе. Неки од вас ће у будућности
преузети бригу о уређењу државе и обављати различите функције битне за њено
функционисање. Упркос чињеници да вам желим пуно успеха и среће у каријерама, морам да кажем да успех неће доћи уколико
се не будете стручно усавршавали и вредно радили”, рекао је Петронијевић.
Он је истакао да су рад на себи, спремност за стицање нових знања и вештина, као и спремност да се „данас буде бољи него
јуче” кључни за остварење каријерних циљева.
“Срећа по том питању може да буде изолован случај, док напоран рад, знање и вештине који се стичу искључиво учењем, воде
ка остварењу снова. Град Београд има одличну сарадњу са Универзитетом у Београду и подржава мноштво оваквих манифестација. Од вас очекујемо предлоге и нове иницијативе, али и конструктивне критике. Укључивање младих у све друштвене токове
је несумњиво потребно сваком друштву. По завршетку образовања очекује вас излазак на тржиште рада где се цене једино знања
и вештине и на вама је да их стекнете”, закључио је Петронијевић.
Циљ „Београдске конференције правника” је и да будућим правницима помогне приликом доношења одлуке у ком смеру
желе да се њихова каријера развија.
Извор: београд.рс
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

