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УВОДНИК
МОГУЋНОСТИ ЗА УСПЕШНУ КАРИЈЕРУ
У Београду је одржан још један велики сајам запошљавања
- LINK2job, на којем је понуђено око 450 радних места. У хотелу
„Метропол“, на осмом сајму, састали су се компаније и они који траже посао, како би успоставили контакт и разменили информације.
На штандовима су представници успешних, познатих фирми одговарали на сва питања посетилаца и представљали своје пословање,
а они који траже запослење могли су на једном месту да упознају
већи број послодаваца, предају своје радне биографије и уговоре
разговоре за посао.
Сајам LINK2job организује се два пута годишње, у пролеће и на
јесен, а од 2015. године на овој манифестацији посао је нашло 2.000
људи.
Посетили смо конференцију „Снага малих и средњих предузећа
- како подстаћи и развити бизнис“, која је одржана у хотелу „Метропол“ у Београду. На скупу су разматрани изазови у пословном окружењу и начини како их превазићи и олакшати пословне операције и
процесе, као и како створити нове прилике за сектор мале привреде,
у циљу остварења раста и побољшања целокупног економског статуса у земљи и региону. Један од излагача на панелу „Нови терен за
предузетништво: стартап и иноватори“ био је директор НСЗ Зоран
Мартиновић, који је подвукао улогу и значај активности и мера НСЗ
за подстицај и развој предузетништва у Србији.
У овом броју „Послова“ представљамо вам успешну предузетницу из Суботице која води пекару „Сара и Марко“, која нуди специјалне врсте хлеба, различита пецива и колаче који се спремају на
традиционалан начин, без адитива и вештачких додатака. „Квалитет је рецепт за успех у послу“, каже Гордана Ибраимовић, која је уз
финансијску подршку развила веома стабилно пословање и запослила у краћем року већи број раднка са евиденције НСЗ.
У последњих девет година утростручен је извоз пољопривредно-прехрамбених производа из Србије у земље ЕУ. О безбедности
хране у нашој земљи било је речи на конференцији „Будућност
хране - Будућност здраве Србије“, на којој се говорило и о значају
законских прописа, отварања референтних лабораторија и јачању
локалних произвођача.
У оквиру рубрике „Предузетничка прича“ представљамо вам
газдинство Стојадиновић, које се од 2011. године бави сертификованом органском производњом млека, воћа и поврћа на обронцима
Копаоника. Ово газдинство развија три врсте производње - сточарство, воћарство и ратарство. Труде се да производњу и организацију
на газдинству утемеље на научним достигнућима и едукацији.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

КВАЛИТЕТ - РЕЦЕПТ ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ
У Суботици, у Бојанској улици, мирис свежег пецива и хлеба воде вас право у пекару
код Саре и Марка. Наиме, њих двоје сваког јутра могу да уживају у пецивима које
им њихова мајка Гордана Ибраимовић спрема. Гордана је предузетница која се бави
производњом специјалних врста хлеба, пецива и колача, и то на традиционалан
начин, без адитива и вештачких додатака, од специјалних врста брашна, као што
је спелта, хељда, кукурузно или интегрално

С

убвенцију за самозапошљавање и
отпочињање делатности Гордана
је добила од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање
и равноправност полова. Данас има укупно 5 запослених радника. Посао је започела у мају 2015. године, а одобрена јој је
и субвенција за отварање нових радних
места за запошљавање једног лица ромске националности. Крајем исте године
НСЗ је пекари „Сара и Марко“ пружила
и услугу менторинга, односно стручне помоћи у вођењу и развоју бизниса,
при чему је почетак пословања оцењен
као врло успешан са потенцијалом раста
и развоја, a дате су и препоруке за коришћење финансијских подстицаја приликом запошљавања нових радника.
Почетком 2016. Гордана шири бизнис
и јавља се потреба да повећа производне
и продајне капацитете, па тако и запосли
нове раднике. Поново јој НСЗ одобрава
субвенцију за запошљавање лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и то за три лица
са евиденције незапослених. Такође,
одобрена јој је и субвенција дела зараде
корисника новчане социјалне помоћи за
запошљавање једног лица из категорије
корисника новчане социјалне помоћи.
У разговору са Горданом сазнали смо
тајне успеха једне жене у водама предузетништва.
„Завршила сам школу за пекара и једно
време сам била запослена у пекари. Када
је мој послодавац решио да затвори пекару, јер је дошло време да се пензионише,
ја сам остала без посла. Пријавила сам се
на евиденцију незапослених, али сам код
куће, у својој кухињи, пекла пецива својим
познаницима и пријатељима за рођендане и славља. Временом је било све више
и више заинтересованих за моја пецива. У
разговору са саветницом у Националној
служби за запошљавање, предложено ми
је да покренем свој бизнис и конкуришем
за средства за самозапошљавање, што сам
и прихватила. У почетку ми је било тешко,
јер је требало опремити пекару. Прву пећ
сам добила од бившег послодавца. Посла
је било све више и више, указала се потреба за отварањем продајног места, а касније и прилика за отварање другог“, прича
за „Послове“ Гордана и додаје да јој велику
подршку у свему даје супруг, који је радио као комерцијалиста, те су његово исБесплатна публикација о запошљавању

куство, стручност и познавање тржишта
много допринели развоју бизниса.
Истиче да је сарадња са саветницима
у суботичкој филијали НСЗ одлична, да су
они посредовали у проналажењу продаваца и пекара, а помоћ је добила и у виду
субвенција за запошљавање радника.
„Обим посла повећао се након четири године вредног рада. Посебна реклама
нам није потребна, јер производи сами
себе продају“, тврди наша саговорница, у
чијој пекари могу да се нађу различите врсте хлеба, пецива и бурека. Имају и доста
поруџбина када су славља и рођендани.
Веома су задовољни продавцима и пекарима који раде код њих.
„У наредном периоду, ако будемо проширивали посао, обратићемо се Националној служби за запошљавање како бисмо аплицирали за поједине мере. Недавно

смо запослили и једну особу са инвалидитетом која код нас ради на пословима
спремања“, каже Гордана.
Њихов радник Мирослав Башић Палковић, пекар по струци, каже да се након
завршетка школе пријавио на евиденцију
НСЗ и веома кратко тражио посао. „Радног искуства нисам имао, али у Средњој
хемијско-технолошкој школи у Суботици,
коју сам похађао, постоји пекара у којој се
много тога може научити кроз практичан
рад. Све што сада знам, научио сам на
радном месту. Послодавац је тражио да
запосли некога без искуства, ко ће лакше
научити посао према његовим захтевима. Недостатак радног искуства није увек
мана, ако је послодавац вољан да пренесе знање“, прича за „Послове“ Мирослав.
Он је обавезну школску праксу обављао
у пекари „Сара и Марко“, а када му је саветница рекла да постоји потреба за пекарем,
одмах се јавио и добио посао. „Много ми значи што сам добио прилику да радим посао
који волим и за који сам се школовао. Није
лако, јер се углавном ради ноћу, али послодавци се труде да нам ускладе радно време
како би испоштовали све што посао захтева,
али и наше потребе“, каже Мирослав.
Власница Гордана је веома задовољна његовим радом, каже да је он најбољи
пекар и да је за годину дана много напредовао.
Пекара „Сара и Марко“ је уз финансијску подршку развила веома стабилно пословање и запослила у кратком року већи број
радника са евиденције НСЗ. Што је најважније, послује успешно са тенденцијом да
се пословање даље развија.
Елвира Сечи Ердманн
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МОГУЋНОСТИ ЗА УСПЕШНУ КАРИЈЕРУ
Више од 40 компанија са око 450 радних места, велики број посетилаца и занимљива и
едукативна предавања обележили су највећи до сада сајам LINK2job у хотелу „Метропол“
у Београду. Сајам је био место повезивања посетилаца који траже посао и компанија које
траже квалитетне раднике, док су образовне институције имале прилику да сагледају
стручност кадрова и потребе компанија

С

ајам LINK2job организује се два
пута годишње, у пролеће и на јесен,
а од 2015. године на овој манифестацији посао је нашло 2.000 људи.
У хотелу „Метропол“, на осмом сајму,
састали су се компаније и они који траже посао, како би успоставили контакт и
разменили информације. На штандовима су представници успешних, познатих
фирми одговарали на сва питања посетилаца и представљали своје пословање,
а они који траже запослење могли су
на једном месту да упознају већи број
послодаваца, предају своје радне биографије и уговоре разговоре за посао.
Сајам су отворили Стана Божовић, државна секретарка Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Драгомир Петронијевић, члан Градског већа и Синиша Кнежевић, заменик
директора Филијале за град Београд НСЗ.
„За сваког човека једна од најважнијих ствари је да нађе посао и то је
неопходно да би био задовољан и срећан.
Због тога ћемо наставити да радимо да
обезбедимо услове како би свако ко је незапослен добио посао“, рекла је Стана Божовић и додала да је питање запошљавања приоритетно у вођењу државне
политике Србије.
„То потврђују и резултати. Пре седам
година проценат незапослености био је
27%, а сада у другом кватралу ове године очекујемо да буде 10%. Циљ нам је

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРАН
ПРОЈЕКАТ
LINK2job је настао као друштвено одговоран пројекат, иза којег стоји Центар за развој каријере (Center for Career
Development), институција са дугим стажом у посредовању између послодаваца
и оних који посао траже. Први LINK2job
успешно је одржан 2015. године, са 30
домаћих и међународних компанија излагача и око 5.000 посетилаца.
Циљ овог сајма није само да постане
највећи регионални догађај овог типа,
него и да на најефикаснији начин допринесе стварању квалитетних веза између
посетилаца и компанија излагача, на
обострану корист. Организатори наглашавају да желе да допринесу решавању
незапослености са једне стране и недостатка квалитетног радног кадра у компанијама са друге.
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Представници компанија које су учествовале на сајму
кажу да је важно да они који траже посао буду активни,
да су комуникативни, енергични и спремни за рад у тиму
да тај проценат у наредних годину дана
буде једноцифрен“, истакла је државна
секретарка.
Драгомир Петронијевић поручио је
онима који траже посао да морају стално
да усавршавају своја знања и вештине, а
младима посебно да треба да преузму иницијативу и буду активни у тражењу посла.
„Град Београд је ове године за предузетништво издвојио 300 милиона динара, настављају се обуке, па ће и ове године бити организоване радионице Знањем
до циља, као и такмичење за женско предузетништво“, истакао је Петронијевић,
додајући да се нада да незапосленост у
будућности неће више бити толико занимљива тема, јер смо се приближили
просеку ЕУ и у наредних неколико година ћемо и доћи до тог просека.
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ,
подсетио је да Национална служба већ
годинама успешно организује сајмове
запошљавања, али да подржава овакве
манифестације и све социјалне партнере

који имају за циљ смањење незапослености у Београду и у Србији.
„Сајмови запошљавања, као сусрети понуде и тражње, показали су се као
једна од најбољих мера активне политике запошљавања. Подаци показују да
је тренутно на евиденцији у Београду
73.861 незапослени, што је у односу на
претходини месец око 3,5 одсто мање, а у
односу на април прошле године за 12,21
одсто мање“, истакао је Кнежевић.
Он је позвао незапослене и послодавце да се обрате НСЗ како би добили све
потребне информације о актуелним мерама и услугама и подсетио на јавне позиве који су у току. „Ове године је посебно
значајан нови програм за приправнике,
па позивам младе да нам се јаве како би
стекли практична знања“, закључио је он.
Током сајма организована су бројна
стручна предавања на теме које су интересантне онима који траже посао, па су
тако представљени нови модели запошљавања, начини за активно тражење
посла, савети за припрему за интервју
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На штандовима су
представници успешних,
познатих фирми одговарали
на сва питања посетилаца
и представљали своје
пословање, а они који траже
запослење могли су на
једном месту да упознају
већи број послодаваца,
предају своје радне
биографије и уговоре
разговоре за посао
за посао или могућности напредовања у
компанијама креативних индустрија.
Захваљујући специјалном програму
током сајма, заинтересовани су могли да
додатно унапреде своје вештине и повећају шансе за запослење. С обзиром да
су рачунарске вештине и знање енглеског језика данас важан предуслов за добијање посла, посетиоци сајма LINK2job
имали су прилику да добију бесплатне
онлајн курсеве језика и најтраженијих
рачунарских курсева. Такође, обезбеђени
су бесплатни курсеви за неке од најтра-

женијих вештина из области програмирања, дизајна, електронског и традиционалног пословања.
Милана Поповић, из компаније LINK
group, каже за „Послове“ да се организатори сваке године труде да се на сајму представе успешне и квалитетне компаније,
које ће понудити и квалитетна радна места. „Циљ нам је да они који се школују у
Србији могу да дођу до адекватног радног
места кроз разнолику понуду послова на
овом сајму. Овде незапослени могу на једном месту да ступе у контакт са више ком-

Организована су бројна стручна предавања,
представљени нови модели запошљавања, начини за
активно тражење посла, савети за припрему за
интервју за посао или могућности напредовања у
компанијама креативних индустрија
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панија и добију шансу да раде“, објашњава
Милана.
Представници компанија које су учествовале на сајму кажу да је важно да они који
траже посао буду активни, да су комуникативни, енергични и спремни за рад у тиму.
Дубравка Мрковић, из фирме „Страбаг“ д.о.о. Београд, великог грађевинског
концерна који има више од 75.000 запослених у свету, каже да постоје неке позиције за посао где увек има простора за
запошљавање нових кадрова.
„Грађевински и машински инжењери,
као и електроинжењери увек су тражени,
а често запошљавамо и грађевинске комерцијалисте. Мислим да су овакви сајмови добри и за послодавце да представе
свој рад и за незапослене да ступе у контакт са компанијама, оставе своју радну
биографију и представе се потенцијалном
послодавцу. Чак и уколико нам тренутно
није потребан радник одређеног профила, то не значи да за месец дана та позиција неће бити актуелна, па је зато добро
да они који траже посао буду активни и
да посећују сајмове запошљавања“, каже
Дубравка.
Гужва је била и на штанду компаније
„Сител“, која пружа подршку великим светским фирмама које се баве онлајн продајом,
авио и ИТ компанијама. Ален Трокић, из
„Ситела“, каже да је директан контакт послодавца и онога који тражи посао изузетно
важан и да се могу разменити информације
на прави начин. „За нас је веома важно да
будући запослени зна добро неки страни
језик, да воли рад са људима и да је мотивисан да ради. На овом сајму нудимо посао
на почетним позицијама за пружање корисничке подршке, али желим да нагласим да
код нас у компанији постоји могућност напредовања“, објашњава Трокић.
Сајам LINK2job организовао је Центар за развој каријере компаније LINK
group, уз подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Града Београда и Националне
службе за запошљавање. Следећи сајам
најављен је на јесен, 15. новембра ове године, на истом месту. Јелена Бајевић
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Завршен пројекат „Дигиталне и предузетничке вештине за жене
у руралним подручјима“

НОВА ЗНАЊА ЗА УСПЕШНИЈИ
ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА
За четири месеца, колико су трајале обуке у оквиру пројекта, 120 жена из општина
Кнић, Љубовија, Мајданпек, Куршумлија, Параћин и Ивањица обучено је за рад на
рачунару и усвојило основна знања из области дигиталног предузетништва

С

вако технолошко заостајање води и економском и социјалном заостајању одређене популације или њеног
дела који не прати нове технологије. Ово је једна од мисли која је била на уму представницима Удружења „Једнаке могућности“ када су кренули са пројектом „Дигиталне и
предузетничке вештине за жене у руралним подручјима“. Основни циљ пројекта је био да одговори на потребу жена у руралним срединама да превазиђу „дигитални јаз“ и унапреде
свој друштвено-економски статус.
За четири месеца, колико су трајале обуке у оквиру пројекта,
120 жена из општина Кнић, Љубовија, Мајданпек, Куршумлија, Параћин и Ивањица обучено је за рад на рачунару и усвојило основна
знања из области дигиталног предузетништва. На конференцији
у београдском хотелу „Краун плаза“, организованој поводом завршетка обуке, речено је да су жене у руралним срединама, иако
напорно и вредно раде, често без довољно образовања и савремених вештина, а уједно и жртве патријархалне средине и бројних
предрасуда.
„Оне остају иза маргина економских и друштвених токова.
Међутим, кроз овај пројекат добиле су шансу да савладају или
унапреде своју дигиталну писменост и основне предузетничке
вештине, оснажене су и подстакнуте да набоље промене своје
и животе својих породица“, изјавила је проф. др Наташа Госпић,
председница Удружења „Једнаке могућности“, нагласивши и колико је значајно располагати новим технолошким знањима, јер ће
у будућности бити већа разлика између оних који имају та знања
и оних који их немају него што је било некада између најбогатијих
и најсиромашнијих.

Једнак приступ информацијама
Обуку „Дигиталне и предузетничке вештине за жене у руралним подручјима“ похађале су жене које већ имају мале радње или
производњу домаћих производа, али и оне које се још нису упустиле у предузетничке воде, али имају идеје и снове о томе. И једне и
друге су свесне да ће боље послове и успешније пласирање својих
производа моћи да остваре само радећи на себи, стицањем нових
знања и вештина.
„Жене на селу су произвођачи, оне учествују у заједници, често су и лидерке у својим заједницама, већина се бави пољопривредом, али има и пословних жена у неким другим сферама, а ми као
друштво морамо да осигурамо да све оне имају једнак приступ
информацијама, као и једнак приступ услугама и ресурсима, те да
се из државних буџета равноправно помажу сви чланови друштва“, каже Милана Рикановић, директорка Агенције Уједињених
нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN
Women), која је подржала овај пројекат. Она је додала да је познато
да се жене на селу суочавају са низом препрека које жене у граду
много мање осећају.
„Због тога је овај пројекат веома значајан, како би предузетнице могле убудуће да користе нове технологије и како би дошле до
нових информација. Најчешћи проблем са којим се суочавају жене
на селу је како да пласирају своје производе. Оне годинама производе сјајне производе, пољопривредне, плетене, традиционалне,
али и неке друге, али немају прилику да прошире информацију
о томе, да их промовишу. Дигиталне технологије и знања која су
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Обуку су похађале жене које већ имају
мале радње или производњу домаћих
производа, али и оне које се још нису
упустиле у предузетничке воде, али
имају идеје и снове о томе
стекле на овим обукама управо им пружају ту могућност, да се
представе, да се умреже и да граде бољу будућност за себе и за
заједницу“, рекла је Рикановић и додала да се на овај начин стичу
услови и за побољшање квалитета живота на селу.
Потпредседница Удружења „Једнаке могућности“ Дивна Вучковић, преносећи утиске са серије предавања и обука, рекла је да
је атмосфера била одлична, мотивисаност полазница изузетна, а
посвећеност и стручност предавача на завидном нивоу. „То је све
довело до тога да се амбиције са којима су жене долазиле на обуку,
након пет дана учења само повећају и да се планови још боље дефинишу. Презентације које су направљене на основу нових знања,
посведочиле су нам колико има нових идеја и начина да се већ постојећа традиционална знања и вештине, допуњене дигиталним
алатима, искористе за добробит самих жена, њихових породица
и целе заједнице. Обуке су похађале жене од 20 до 66 година, а
бројност полазница старости око 50 година објашњава се тиме да
су оне остале без посла у фирмама где су раније радиле и сада
своју шансу виде у самозапошљавању. У неколико случајева обуку
су заједно похађале мајке и ћерке, а било је и трудница и жена са
малом децом“, каже Дивна Вучковић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Обука од великог значаја
Марина Оцокољић, једна од полазница обуке у Ивањици, већ
годину дана има породичну фирму „Умами“, за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна. „Обука ми је
много значила, научила сам доста нових ствари и верујем да ће
ми то помоћи у мом послу. Заједно са мужем, који има искуство у
пекарству, одлучила сам се на производњу тестенина које су већ
добро прихваћене, јер се трудимо да буду укусне и квалитетне
као да их правимо за себе. За сада смо у овај посао уложили само
властита средства, али пошто намеравамо да уведемо нове производе, вероватно ћемо конкурисати за нека подстицајна средства,
за набавку машина, пре свега. Резанце производимо по традиционалној рецептури, али су прилагођени савременим трендовима,
што значи да могу бити од различитих врста брашна, без глутена,
од интегралног брашна, са хељдом... За сада смо највише присутни у продавницама здраве хране, али и стандардним трговинским
радњама“, рекла нам је Марина, напомињући да ће се уз помоћ дигиталних технологија и знања која је стекла на обуци, потрудити
да за њене производе чује још већи број купаца.
Јелена Обрадовић, заменица председника Општине Кнић,
каже да је атмосфера на обуци у њиховој општини од самог почетка била радна и инспиративна, јер су полазнице већ својом
пријавом показале да су свесне важности знања из информацио-

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
Обуке „Дигиталне и предузетничке вештине за жене у руралним
подручјима“ спроведене су у оквиру пројекта „Кључни кораци ка
родној равноправности“, који финансира Европска унија. У нашој
земљи пројекат је имао подршку Координационог тела за родну равноправност и Министарства за европске интеграције, као
и министарке без портфеља Славице Ђукић Дејановић, која је
учествовала и на завршној конференцији.
„Кабинет на чијем сам челу препознао је потребу за економским
оснаживањем жена, посебно мајки, и у последње три године издвојили смо, из не тако великог буџета којим располажемо, преко 50 милиона динара у 25 јединица локалне самоуправе кроз
програм развоја женског предузетништва и подстицај женама
пољопривредницама. Међутим, овим мерама наш задатак се
никако не завршава, јер сви ми који учествујемо у јавном животу треба да наставимо да свакодневно радимо на поправљању
положаја жена. То је и задатак целокупног друштва, на шта нас
подсећа и агенда УН о одрживом развоју до 2030. године, која у
свом циљу 5 каже да на путу ка достизању пуне родне равноправности и оснаживања жена и девојчица нико не сме остати
иза колоне. Агенда препознаје дигитализацију као неопходност
у достизању равноправности и у потциљу 5б указује на неопходност повећања употребе иновативних технологија, посебно
информационих и комуникационих решења ради промовисања
оснаживања жена“, рекла је Ђукић Дејановић.
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них технологија. „Скоро 90 одсто становништва у нашој општини
се бави пољопривредом, па и већина жена које су учествовале у
овом пројекту прави производе из области пољопривреде. Ретко
ћете где у Србији наћи лепше дуње и туршије, сочније боровнице
или укуснији сир... Али да би се и други уверили у то, мора се наћи
пут и начин да ти производи стигну до купаца. Ова обука из дигитализације и стечена знања су један од начина како да наше жене
нађу купце за своје производе и да их што боље пласирају. Додала
бих да имамо не само врхунске пољопривредне производе, већ и
домаћу радиност“, прецизирала је Обрадовићева, напомињући да
би, поред обуке у дигитализацији, добро дошле и обуке или курсеви страних језика.
Међу полазницама обуке у Книћу била је Неда Костић, запослена у „Електрошумадији“, али која би желела да напредује у
послу. „Надам се унапређењу и бољем радном месту на коме ће
ми бити потребна и већа знања. Зато је за мене ова обука била
шанса да стекнем додатне компетенције, како бих напредовала
и градила каријеру“, каже Неда, свесна колико су јој нова знања
неопходна.
Светлана Ранковић Алемпијевић, из Балосаве, одлучила је да
са групом жена из свог места покрене продају традиционалних
производа. Све су веште у изради и није им проблем да направе
домаћу храну и плетену одећу. „Неопходна су нам додатна знања
за пласман производа, вођење пословања или маркетинг. Без
предузетништва и рачунара данас се ништа не може остварити“,
истиче Светлана и додаје да се већ сада види да је и њој и сарадницама ова обука била од великог значаја. О томе сведочи и пример
Марије Гвозденовић (59) из Ивањице, која је одмах после обуке све
своје хеклане радове сликала и поставила на Фејсбук. „За њу је то
дигитална револуција“, кажу у Удружењу „Једнаке могућности“.
Славица Даниловић
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Сајам запошљавања у Јагодини

СУСРЕТ КОЈИ СТВАРА ШАНСУ
Други овогодишњи сајам запошљавања Филијала Јагодина НСЗ организовала је у Културном центру у Јагодини. Понуђена су 193 радна места,
а представио се 31 послодавац. Тражени су радници различитих профила и
нивоа квалификација, највише у електро и машинској индустрији, текстилној
и дрвно-прерађивачкој индустрији, области економије, саобраћаја, угоститељства,... Чињеница да је највише слободних послова понуђено у производном сектору, говори да се могу очекивати добри ефекти овог сајма.
Отварајући сајам, директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да сајмови
представљају веома значајну активност Националне службе. „Од почетка године одржано је 35 сајмова запошљавања, након којих је запослено 16.260
људи, што представља ефекат од 24,78%. Очекујемо да и сајам у Јагодини у
наредном периоду покаже добре ефекте, јер кроз директну размену информација послодаваца и незапослених ствара се потенцијал нових пословних
односа“, истакао је Мартиновић.
Градоначелник Ратко Стевановић навео је да је Јагодина веома посвећена подршци иновативним идејама и запошљавању кадрова, тако да подржава и активности НСЗ да кроз сајмове запошљавања
послодавцима и незапосленима омогући почетак добре пословне сарадње.
„Сајмови запошљавања су место директног сусрета послодаваца и незапослених. Стварање добрих кадровских капацитета
за послодавце представља озбиљан изазов и ресурс који значи опстанак, док незапослени имају добру прилику да пронађу
запослење у свом основном или алтернативном занимању“, истакла је на отварању в.д. директора Филијале Јагодина Светлана
Митровић.
Оливера Ђорђевић

Сајам запошљавања у Пећинцима

НОВА РАДНА МЕСТА
На првом овогодишњем сајму запошљавања који је Филијала Сремска Митровица НСЗ организовала у сарадњи са Општином Пећинци у Шимановцима, учествовала су 24 послодавца из Пећинаца и 3 послодавца из Руме, а у понуди је било преко 200
радних места. У понуди су били послови за машинске инжењере, раднике у производњи, оператере на ЦНЦ машинама, виљушкаристе, завариваче, браваре, ратарске техничаре...
Општина Пећинци из године у годину привлачи велики број инвеститора који су отворили много нових радних места и имају сталну
потребу за запошљавањем. Сајам је добра прилика да се на једном месту сусретну понуда и тражња, послодавци да задовоље своје кадровске капацитете, а незапослени да дођу до посла. Отварајући сајам, директорка Филијале Сремска Митровица НСЗ Маријана Грабић
рекла је да је дугогодишња добра сарадња локалне самоуправе и филијале допринела значајном повећању запослености у општини.
На пећиначком сајму посао су тражили и незапослени из Руме, Инђије, Старе Пазове и Сремске Митровице.

Наташа Радмановић

Делегација НСЗ у посети колегама из Љубљане

НАСТАВАК САРАДЊЕ У ЦИЉУ ВЕЋЕГ ЗАПОШЉАВАЊА
На позив Филијале Љубљана словеначког Завода за запошљавање, делегација из
Филијале за град Београд НСЗ од 10. до 12. априла боравила је у Словенији, како би се
на лицу места упознали са њиховим радом и програмима које примењују.
Током боравка у Словенији, представници Филијале за град Београд обишли
су центре за професионално информисање и саветовање и за каријерно вођење у
Љубљани и имали састанке са директорком Завода за запошљавање и представницима успешних компанија које запошљавају наше људе.
У Дирекцији словеначког завода тема састанка било је издавање радних дозвола, уз подсећање да су Србија и Словенија потписале Споразум о међусобној сарадњи у области рада, те да се очекује ратификација у оба парламента. Циљ је да се
убрза рок издавања радних дозвола за наше држављане за рад у Словенији.
Током посете организован је и састанак са послодавцем „Колектор Етра“. Та
компанија је прошле године основала ћерку фирму у Барајеву, где је директним
посредовањем београдске филијале запослено 70 људи са евиденције. Иначе, за
два директора из Словеније издате су и радне дозволе за рад у Србији, а 12 наших радника запослено је код тог послодавца у
Љубљани.
„Са пословодством фирме договорено је да се настави са запошљавањем кроз директно посредовање, али и њихово учешће у актуелним јавним позивима кроз ново запошљавање. Циљ нам је да успоставимо што бољу сарадњу са компанијама у Словенији, нарочито онима
која имају своја представништва у Србији и Београду“, истакао је Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ.
Поред Кнежевића, у нашој делегацији биле су и Душица Лукић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере и Биљана Љубисављевић, начелница Одељења за управне и заступничке послове.
На крају посете је договорено да се у наредном периоду код нас организује својеврсни сајам на којем би се представили словеначки послодавци који желе да запошљавају људе из Србије.
Јелена Бајевић
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину, Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од
08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Житиште за 2019. годину и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 0908-101-1/2019
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз претходну сагласност Лолкалног савета за запошљавање општине Житиште (у даљем тексту: Локални савет) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање
70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са
ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци – дугорочно незапослена
лица, лица до 30 година, лица преко 45 година, жене, особе са инвалидитетом, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима,
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу,
• накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица са евиденције незапослених у Житишту имају: органи јединица локалне самоуправе (месне заједнице), јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су
уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе у Житишту или Филијали Зрењанин. Пријава се подноси непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе у Житишту, Филијали Зрењанин или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе у Житишту, на телефон: 023/3821-044 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту Опшине Житиште.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину, Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24
од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Житиште за 2019. годину и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 0908-101-1/2019
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког
или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) финансира програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и
систематизацији послова код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног
не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин и Испостава Житиште или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин на телефон: 023/519-825,
Испостави Житиште на телефон: 023/3821-044 и Општини Житиште на број телефона: 023/3821-306 или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту: www.zitiste.rs.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године и објављен је на сајту Националне службе за
запошљавање и на сајту Општине Житиште.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину, Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24
од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Житиште за 2019. годину и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 0908-101-1/2019
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у
једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости, старији од 45 година, жене, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослени, жртве породичног насеља, жртве трговне људима.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе
Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, у трећој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање -Филијала Зрењанин и Испостава Житиште или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин на телефон: 023/519-828,
Испостави Житиште на телефон: 023/3821-044 и Општини Житиште на број телефона: 023/3821-306 или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту: www.zitiste.rs.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године и објављен је на сајту Националне службе за
запошљавање и на сајту Опшине Житиште.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 2019. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00478/201924 од 08.04.2019. године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, бр. 0103-101-2/2019 од
23.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Младеновац за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених особа са инвалидитетом, реаллизује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно
социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Градске општине Младеновац.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима укљученим у јавне радове,
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијала за град Београд - Испостава Младеновац.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Националне службе „Послови“, на сајту Националне службе, огласној табли у служби Националне службе у Mладеновцу и на сајту Градске општине Младеновац, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 07.06.2019. године.

Подршка
запошљавању
особа са инвалидитетом
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 13 став
1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања Градске општине Младеновац за 2019. годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање (број: 0103-101-2/2019)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2019. ГОДИНИ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном
месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
а) реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука 1 или
посебним законом или правилником, или
реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
б) заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке.
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој
структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом.
За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију
програма обуке, у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 29.11.2019. године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 67, 104 и 129 Правилникa о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања Градске општине Младеновац за 2019. годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање (број: 0103-101-2/2019)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2019. ГОДИНИ
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.
У програм се могу укључити незапослена лица из следећих категорија:
• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих,
• лица из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) дуже
од 18 месеци - са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова.
Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, у складу са
достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:
1. заснивање радног односа на одређено време:
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након
завршетка програма (укупно трајање 6 месеци);
2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у
укупном трајању од 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно трајање 12
месеци).
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 29.11.2019. године.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2019. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-3/2019 од 07.05.2018. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Лазаревац за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или
240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају
самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право учешћа у Јавном позиву имају незапослена лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале за град Београд - Испоставе Лазаревац и која ће делатност обављати на територији градске општине Лазаревац.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта лица, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд, Испостава Лазаревац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.06.2019. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/201924 од 08.04.2019. године, Споразума бр. 1508-101-1/2019 од 19.04.2019. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Панчево и Општине Ковин, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Ковин за 2019. годину бр. 1-3/2019-I од 25.01.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОВИН
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање
70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а
посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади у домском смештају, млади у хранитељским породицама, жртве трговине људима, жртве породичног насиља,
жене, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела.
Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама подразумева младе до 30 година старости који су имали или имају статус младих у домском
смештају, хранитељским и старатељским породицама.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалне заштите и хуманитарног рада,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима,
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу,
• накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за
привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада, у два примерка, подноси се Национaлној служби - Испостави Ковин. Пријава се подноси непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који
се може добити у Национaлној служби - Испостави Ковин, преузети са сајта Општине Ковин: www.kovin.org.rs или са сајта Националне службе: www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијали Панчево, контакт телефон: 013/306-837.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту Општине Ковин, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.05.2019.
године. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/201924 од 08.04.2019. године, Споразума бр. 1508-101-1/2019 од 19.04.2019. године о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Панчево и Општине Ковин, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања
Општине Ковин за 2019. годину бр. 1-3/2019-I од 25.01.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОВИН
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Панчево - Испоставе Ковин (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или
240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају
самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Национaлној служби за запошљавање - Испостави Ковин или Филијали Панчево НСЗ, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе за запошљавање - Испостави Ковин, преузети са сајта Општине Ковин: www.kovin.org.rs или са
сајта Националне службе: www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијали Панчево, контакт телефон: 013/306-840 као и путем мејла: vanja.milicevic@nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Oпштине Ковин и НСЗ, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.06.2019. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/201924 од 08.04.2019. године, Споразума бр. 1508-101-1/2019 од 19.04.2019. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. год. закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Панчево и Општине Ковин, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Ковин за 2019. годину бр. 1-3/2019-I од 25.01.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОВИН
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког
или стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) финансира програм најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба може
да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији
послова или описом послова код послодавца, Национална служба и Општина Ковин програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодавца из јавног
сектора не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.
Захтев за учешће у програму, у два примерка, подноси се Национaлној служби - Испостави Ковин или Филијали Панчево НСЗ. Захтев се подноси непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби - Испостави Ковин, преузети са сајта www.nsz.gov.rs или са сајта општине Ковин www.kovin.org.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијали Панчево, контакт телефон: 013/306-836 као и путем мејла: zorica.debeljacki@nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Oпштине Ковин и НСЗ до утрошка средстава, а последњи рок за подношење захтева je 31.05.2019. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 30
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Трстеник
за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години (бр. 1308-101-2/2019 од
25.04.2019. год.)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или
240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају
самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.06.2019. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Локалног акционог
плана запошљавања општине Трстеник за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години (бр. 1308-101-2/2019 од 25.04.2019. год.)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад
у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког
или стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) и Oпштина Трстеник финансирају програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална служба и Oпштина програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање и Oпштина Трстеник:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћују средства у укупном месечном износу од:
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног
сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
надлежној организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до
29.11.2019. године.
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине
Трстеник за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години (бр. 1308-1012/2019 од 25.04.2019. год.)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у
једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама
- старији од 50 година који имају статус вишка запослених
- Роми
- особе са инвалидитетом
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- дугорочно незапослени
- жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе
Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 29.11.2019. године.
На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за 2019. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2019. годину између Националне службе за запошљавање и Општине Бор, број 0608-101-1/2019-4 од 08.05.2019. године
ГРАД БОР И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Бор - град Бор и имају завршену обуку
за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или
240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају
самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Национaлној служби за запошљавање - Филијала Бор у Бору, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Бор или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Бор, телефон: 030/453-160.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.07.2019.
године.

Први утисак
је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

22.05.2019. | Број 830 |

15

Јавни позиви
На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину („Сл. лист града Чачка“ број 3/2019) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2019. годину између Националне службе за запошљавање/Филијала Чачак и Града Чачка од 25.04.2019. године
ГРАД ЧАЧАК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије града Чачка који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Чачак (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или
240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају
самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од 17.05.2019. године, када је објављен у локалном штампаном медију, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
17.06.2019. године.
Информација о мери, образац захтева са бизнис планом и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби за запошљавање - Филијали
Чачак, на шалтеру 8 Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и на сајту града Чачка www.cacak.
org.rs.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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У ОВОМ БРОЈУ

540

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

18
26
29
33
34

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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: Министарство
финансија - Управа за јавни дуг, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Управе за јавни дуг

у Министарству финансија - положај
у другој групи
Опис послова: Представља Управу и руководи њеним
радом; организује законито и ефикасно обављање
послова из области које уређује закон који регулише
послове јавног дуга; доноси управне акте који се односе на послове јавног дуга; издаје директиве у циљу
одређивања начина рада, поступања и понашања
запослених у Управи; сарађује са другим државним
органима, организацијама, међународним финансијским институцијама, страним кредиторима, пословним банкама, донаторима и другим правним лицима
у циљу правилне и доследне примене прописа који се
односе на јавни дуг и остваривања циљева дефинисаних Стратегијом управљања јавним дугом; располаже
финансијским средствима Управе у обиму утврђеном
прописима који уређују област буџета, обавља и друге
послове по налогу министра финансија.
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 4 године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 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) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебна функционална компетенција за област рада
послови међународне сарадње и европских интеграција
(процедуре припреме и закључивање међународних споразума) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
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- Посебне функционалне компетенције за радно
место:
*Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Стратегија о управљању јавним
дугом; Закон о јавном дугу) - 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 Београд, Поп
Лукина 7-9.
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; 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 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.
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 биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика - ниво Б2, 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.
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 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 до 12 часова: Обрен Чавић, тел. 011/3130-901, 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 јавни дуг, 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.
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Администрација и управа

3. Помоћник министра руководилац Сектора за бригу о
породици и социјалну заштиту

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА

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).

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у трећој групи

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

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Немањина 22-26.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Сектора; координира послове у области
социјалне заштите, породично-правне заштите, финансијске подршке породици са децом, психолошке делатности, популационе политике и планирања породице;
координира обављање свих нормативних, управних и
надзорних послова из надлежности Сектора; учествује у
раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује
са органима државне управе, службама Владе и Народне
скупштине и другим органима и организацијама; обавља
све остале послове по налогу министра.

Београд

Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарствo
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд.
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра руководилац Сектора за рад и
запошљавање

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Сектора; организује и координира нормативно управне и надзорне послове у надлежности Сектора;
организује и координира креирање политике у области
рада, запошљавања, социјалног дијалога, колективног
преговарања и зарада; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује са органима државне
управе, службама Владе и Народне скупштине и другим
органима и организацијама; обавља све остале послове
по налогу министра.
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; положен државни стручни испит; радно искуство у струци од
најмање девет година 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 (управљање променама) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
* Посебна функционална компетенција за област студијско-аналитички послови (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних
политика) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Релевантни 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

Бесплатна публикација о запошљавању

2. Помоћник министра руководилац Сектора за пензијско
и инвалидско осигурање и борачкоинвалидску заштиту

Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Сектора; координира креирање и вођење пензијске политике; координира све релевантне активности
у сегменту ратних меморијала и борачко-инвалидске
заштите; учествује у раду радних тела Владе и Народне
скупштине; сарађује са органима државне управе, службама Владе и Народне скупштине и другим органима и
организацијама; обавља све остале послове по налогу
министра.
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, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање девет година 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 (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
* Посебна функционална компетенција за област студијско-аналитички послови (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних
политика) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о државној управи) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука или медицинских 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, радно искуство у струци од најмање девет година 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 (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
* Посебна функционална компетенција за област нормативни послови (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:
* Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
министарствима; 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 конкурсном 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,
Немањина 22-26.

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

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у трећој групи

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд, Македонска 4а.

Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Сектора; координира и учествује у одабиру
програма у области заштите особа са инвалидитетом које

4. Помоћник министра руководилац Сектора за заштиту
особа са инвалидитетом

22.05.2019. | Број 830 |

19

Администрација и управа
се реализују на основу јавних позива удружењима особа са инвалидитетом и предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
и јавним конкурсима за савезе особа са инвалидитетом
и друге социјално-хуманитарне организације; координира и реализује све послове у циљу унапређења положаја
особа са инвалидитетом у Републици Србији; учествује у
раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује
са органима државне управе, службама Владе и Народне
скупштине и другим органима и организацијама; обавља
све остале послове по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног пола 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, положен државни стручни
испит и радно искуство у струци од најмање девет година
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.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о државној управи) - 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 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,
Немањина 22-26.

5. Помоћник министра руководилац Сектора за
антидискриминациону политику и
унапређење родне равноправности

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Сектора; координира и спроводи све активности
у циљу промоције и развоја антидискриминационе политике, социјалне укључености и родне равноправности;
учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине;
сарађује са органима државне управе, службама Владе и
Народне скупштине и другим органима и организацијама;
обавља све остале послове по налогу министра.
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
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академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање девет година 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 за област студијско-аналитички послови (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних
политика) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

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 инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о министарствима; 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 конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа).

*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о државној управи) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.

Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд,
Булевар уметности 10.

- 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.

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у петој групи

- 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,
Булевар Михајла Пупина 2.

6. Директор Инспектората за рад

у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - положај
у другој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Инспектората; координира инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области рада и
безбедности и здравља на раду; учествује у раду радних
тела Владе и Народне скупштине; сарађује са органима
државне управе, службама Владе и Народне скупштине
и другим органима и организацијама; обавља све остале
послове по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука, природно-математичких наука или медицинских
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, радно искуство у струци од најмање девет
година 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.

7. Помоћник директора
Инспектората за рад

Опис послова: Координира и усклађује рад ужих
унутрашњих јединица у Инспекторату и пружа стручна
упутства руководиоцима ужих унутрашњих јединица;
иницира доношење директива и других аката којима се
уређује област рада Инспектората и стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези
са извршавањем послова из делокруга рада Инспектората; сарађује са надлежним органима државне управе,
другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада; координира
рад и сарађује са основним унутрашњим јединицама у
Министарству ради извршавања повезаних послова; подноси извештаје којима се утврђује стање у извршавању
послова; обавља све остале послове по налогу директора
Инспектората.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука, природно-математичких наука или медицинских
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, радно искуство у струци од најмање девет
година 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.
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- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (управљање променама) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
* Посебна функционална компетенција за област инспекцијски послови (прописи над чијом применом се врши
надзор) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место:
* Релевантни 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 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,
Булевар уметности 10.
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 (за положај под
редним бројем 4.); 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 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 4.).
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 биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика - ниво Б2, 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.
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 држав-

Бесплатна публикација о запошљавању

ним 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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
Расписује јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на
неодређено време, ради попуне
формацијских места у
I Назив установе Министарства одбране у којој се
врши попуна радних места: Војнотехнички институт
Београд, Управе за одбрамбене технoлогије, Сектора за
материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике
Србије
Радна места која се попуњавају:

1) Истраживач, ВСС
1 извршилац

2) Истраживач, ВСС
1 извршилац

3) Истраживач, ВСС
1 извршилац

4) Виши технички сарадник, ССС
1 извршилац

5) Истраживач, ВСС
1 извршилац

6) Истраживач, ВСС
1 извршилац

7) Истраживач, ВСС
1 извршилац

8) Истраживач, ВСС
1 извршилац

9) Виши технички сарадник, ССС
1 извршилац

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.

10) Виши технички сарадник, ССС

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

1 извршилац

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 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 до 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 за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, на интернет презентацији и oгласној
табли Инспектората за рад, 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.

1 извршилац

11) Радник на прототипским
пословима, 3. степен
12) Радник на прототипским
пословима, 5. степен
2 извршиоца

13) Радник на прототипским
пословима, 3. степен
1 извршилац

14) Радник на прототипским
пословима, 3. степен
2 извршиоца

15) Радник на прототипским
пословима, 3. степен
1 извршилац

16) Радник на прототипским
пословима, 3. степен
1 извршилац

17) Референт за уговарање, ВСС
1 извршилац

18) Електромеханичар за возила
точкаше, 3. степен
1 извршилац
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19) Електроинсталатер аутоматичар, 5. степен
1 извршилац

20) Руковалац парних котлова са
ATK, 3. степен
3 извршиоца

21) Радник за спремање просторија,
ПКВ
4 извршиоца

22) Деловођа - оператер - возач,
ССС
1 извршилац

23) Виши технички сарадник, ССС
1 извршилац

Општи услови:
- да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за
које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Посебни услови:
За радно место под ред. бр. 1:
- завршен одговарајући факултет, модули: електроника,
или електроника и микросистеми, или микроелектроника,
или примењена електроника, или сигнали и системи, или
обрада сигнала, ембедед системи и алгоритми има звање
дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике
и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 2:
- завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС
или моторна возила, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или
мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 3:
- завршен одговарајући факултет, студијски програм
металуршко инжењерство на основним и мастер студијама, да кандидат има звање, дипломирани инжењер
металургије, магистар или мастер инжењер металургије,
просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 4:
- завршена средња школа у четворогодишњем трајању,
подручје рада: хемија.
За радно место под ред. бр. 5:
- завршен одговарајући факултет, модул: системско
инжењерство и радио комуникације, или рачунарство
и информатика, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарска техника и информатика, или телекомуникациони системи, или сигнали и
системи да кадидат има звање дипломирани инжењер
електротехнике, магистар електротехничких наука или
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 6:
- завршен одговарајући факултет, модули: наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника, или електроника и миркосистеми, или микроелектроника, или
примењена електроника, или телекомуникације, или
рачунарска техника и информатика, или управљање системима, или сигнали и системи, или обрада сигнала, или
системски инжењеринг и радио-комуникације, или ембедед система и алгоритми, или рачунарско инжењерство
или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена
у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 7:
- завршен одговарајући факултет, смер: електроника и
миркосистеми, или микроелектроника, или примењена електроника, или телекомуникације, или рачунарска
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техника и информатика, или управљање системима, или
сигнали и системи, или обрада сигнала, или системски
инжењеринг и радио-комуникације, или ембедед система
и алгоритми, или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике,
магистар електротехничких наука или мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 8:
- завршен одговарајући факултет, смер: електроника и
миркосистеми, или микроелектроника, или примењена електроника, или телекомуникације, или рачунарска
техника и информатика, или управљање системима, или
сигнали и системи, или обрада сигнала, или системски
инжењеринг и радио-комуникације, или ембедед система
и алгоритми, или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике,
магистар електротехничких наука или мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 9:
- завршенa средња школа у четворогодишњем трајању,
подручје рада: електротехника.
За радно место под ред. бр. 10:
- завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала.
За радно место под ред. бр. 11:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) електричар.
За радно место под ред. бр. 12:
- завршен 5. степен стручне спреме, образовни профили:
металостругар - специјалиста или металоглодач - специјалиста или металобрусач - специјалиста.

II Заједничко за сва радна места
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о
утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног
вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр. 6/14,
23/15, 30/17 и 26/18).
За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8
биће спроведене следеће активности у селекцији:
просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја
бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова и то провера стручних знања 15%, а провера знања
енглеског језика 5%), психолошка процена кандидата
(40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом
(10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена
процена и безбедносна провера.
За радна места под редним бројем 4, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 23 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена
са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место
које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова),
психолошка процена кандидата (40% од укупног броја
бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја
бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна
провера.
За радна место под редним бројем 20 и 21 биће
спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја
бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног
броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног
броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радно место под ред. бр. 14:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на
формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем
стандардизованих тестова.

За радно место под ред. бр. 15:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар - заваривач или заваривач.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла, на мејл-адресе
наведене у пријави.

За радно место под ред. бр. 16:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) аутолимар.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За радно место под ред. бр. 13:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) аутоелектричар.

За радно место под ред. бр. 17:
- завршен одговарајући факултет и стечено високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСП бодова или стечен
VII/1 степен стручне спреме из области економских наука,
да кадидат има звање дипломирани економиста, да кандидат има сертификат службеника за јавне набавке.
За радно место под ред. бр. 18:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) ауто-електричар.
За радно место под ред. бр. 19:
- образовни профил (занимање) електроинсталатер или
електричар са завршеним 5. степен стручне спреме, подручје рада: електротехника.
За радно место под ред. бр. 20:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала, да кандидат има
положен стручни испит за руковаоца парних котлова.
За радно место под ред. бр. 21:
- завршена осмогодишња школа.
За радно место под ред. бр. 22:
- завршена средња школа у четворогодишњем трајању,
подручје рада: економија, право и администрација, возачка дозвола Б категорије.
За радно место под ред. бр. 23:
- завршена средња школа у четворогодишњем трајању,
подручје рада: електротехника.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.
Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованих тестова у организацији Катедре за стране
језике Војне академије.
Провера знања и способности за радна места под
редним бројем 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19 и 23 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што
кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем
једног тачног одговора или више тачних одговора, а
вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да
учествују у даљем току селекције.
Провера знања и способности за радна места под
редним бројем 2, 10, 12, 14, 15 и 16 спроводи се из
области машинства и то на тај начин што кандидат на
тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног
одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако
што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са
више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем
току селекције.
Провера знања и способности за радна места под
редним бројем 3 и 4 спроводи се из области металургије
и хемије и то на тај начин што кандидат на тесту знања
одговара на питања бирањем једног тачног одговора или
више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује
проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
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Администрација и управа
Провера знања и способности за радно место под
редним бројем 17 спроводи се из области јавних набавки и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара
на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат
тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
Провера знања и способности за радно место под
редним бројем 22 спроводи се из области канцеларијског
пословања и то на тај начин што кандидат на тесту знања
одговара на питања бирањем једног тачног одговора или
више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује
проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
Кандидати који не задовоље на провери знања или који
се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног
поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.
О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла, на имејл-адресе
наведене у пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану
сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне
провере у Министарству одбране.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће
лекарско уверење о општој здравственој способности за
рад на формацијском месту на које су конкурисали.
Место рада: Београд.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“,
на веб-страници Министарства одбране, у дневном листу
„Политика“ и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
IV Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник,
тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел.
011/2051-242.
V Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Поштом на адресу: Војнотехнички институт, Ратка
Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1,
Београд.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни
број радног места на које се конкурише, кандидати, поред
кратке биографије прилажу и следеће:
За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22
и 23: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци);
уверење надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак због кривичног дела за које се гони
по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично
осуђиван казном затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на
служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
За радна места под редним бројем 17 и 20: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не
старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се
против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не
старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП
да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа
у којем је кандидат био на служби да му радни однос у
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државном органу није престао због повреде дужности из
радног односа, сертификат службеника за јавне набавке
односно уверење о положеном стручном испиту за руковаоца парних котлова.
Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да
доставе и дипломе или уверења о завршеним основним
академским студијама.
Кандидати са завршеним магистарским студијама дужни
су да доставе и дипломе или уверења о стеченој високој
стручној спреми.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена од стране 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.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији
овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије при
избору за пријем у службу у својству цивилног лица на
служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог
професионалног припадника Војске Србије премештеног
из једног у друго место службовања и супружник односно
члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци.
Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се
радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16) 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
акто странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да орган
прибави податке о којим се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је
могуће преузети на веб-страници Министарства одбране
Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на
служби да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места
подносе појединачне пријаве за свако формацијско место
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, подноси решење о распоређивању на радно
место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или
из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 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,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, да има најмање 5 година радног
искуства у струци и у области културе на уметничким или
продукцијским и организационим пословима, од чега најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења
правним субјектима или организационим јединицама
правних субјеката или пројектима, да има знање страног језика, да има знање рада на рачунару, да се против
кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да има
држављанство Републике Србије. Приликом избора кандидата, Управни одбор ће ценити и допунска знања и способности: уметничко искуство у луткарском позоришту,
искуство у управљању средствима, људским и осталим
ресурсима, искуство у иницирању, организацији и реализацији пројекта који су везани за извођачке, едукативне
и друштвено ангажоване пројекте, као и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката, искуство
у комуникацији са јавношћу. Поред допунских знања и
способности Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље, у оквиру
кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности Установе за коју кандидат конкурише за
директора, пословима у оквиру утврђене делатности Установе и др. Кандидати који испуњавају услове биће позвани на разговор са члановима управног одбора у периоду
од 03. до 07.06.2019. године. Управни одбор доставља
листу кандидата оснивачу - Граду Београду, који именује
директора са листе кандидата. Пријава на конкурс треба
да садржи предлог Програма рада и развоја Установе за
период од 4 године, диплому о стеченом високом образовању, исправе којима се доказује радно искуство у струци
и у области културе на уметничким, организационим или
продукцијским пословима (радна књижица, потврде или
други акти на основу којих се доказује да има 5 година
радног искуства са високим образовањем и у области културе на уметничким, организационим или продукцијским
пословима), исправе којима се доказује радно искуство на
пословима руковођења правним субјектима или организационим јединицама правних субјеката или пројектима
(радна књижица, потврде или други акти на основу којих
се доказује да има 3 године радног искуства на пословима руковођења правним субјектима или организационим
јединицама правних субјеката или пројектима), исправе
којима се доказује знање страног језика, исправе којима
се доказује знање рада на рачунару, исправе којима се
доказује да се против кандидата не води истрага и да није
осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, биографију кандидата која
мора да садржи елементе којима се доказују допунска
знања и способности из чл. 38 овог Статута са кратким
прегледом остварених резултата у раду, изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе и
податке за контакт. Сви кандидати су дужни да писаним
путем затраже од позоришта општу документацију ради
учешћа на јавном конкурсу. Општа документација обухвата редован годишњи финансијски извештај Установе за
пословну годину која претходи години у којој се спроводи
јавни конкурс, програм рада и финансијски план Установе
за годину у којој се спроводи јавни конкурс, Статут Установе, Правилник о организацији и систематизацији послова Установе, модел уговора о раду директора, податак о
висини плате директора Установе. Општа документација
ће кандидату бити доступна наредног радног дана од
дана подношења захтева. Пријаве са траженом документацијом доставити на портирницу позоришта или препорученом пошиљком најкасније до 31.05.2019. године у 15
часова са назнаком “За конкурс за директора”.
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Администрација и управа

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЈУ ДОМ КУЛТУРЕ КОСОВО ПОЉЕ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У УГЉАРУ
Село Угљаре, 38210 Косово Поље

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање 5 година радног искуства у струци, поседовање орзанизаторских
способности у раду, да кандидату судском одлуком није
забрањено вршење руководеће функције, да не долази
из организације која је пословала са губитком, а у којој је
био на руководећем положају. Уз захтев кандидати треба да поднесу и следећу документацију: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење, уверење да нису под
истрагом и да нису осуђивани, предлог програма рада и
развоја установе. Рок трајања конурса је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве подностити лично или путем поште на горенаведену адресу.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/879-257

Самостални извршилац на
пословима финансирања
здравствене и социјалне заштите
УСЛОВИ: високо образовање из научне области економских наука стечено на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама), односно дипломирани економиста са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од
најмање четири године, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит и најмање три година
радног искуства у струци. Напомена: Конкурсна комисија
вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености
усменим разговором са учесницима огласа, провером
знања из Закона о здравственој и социјалној заштити
(спровођење реализације права из области социјалне и
здравствене заштите и Одлуке о правима и услугама из
области социјалне заштите Града Лознице). Кандидат
треба да испуњава и остале услове прописане Законом:
да је пунолетан држављанин РС, да није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији
радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву да
му раније није престао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа; уверење о положеном државно-стручном испиту за рад у органима државне управе (лице са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном
државно-стручном испиту за рад у државним органима
доставља уверење о положеном правосудном испиту);
доказ о радном искуству у струци; личну и радну биографију. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника, односно суда, градској
или општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017.
године). Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, назначене вештине и знања
биће проверени у просторијама Градске управе Града
Лозница, Карађорђева 2. О датуму и времену спровођења
изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поштом на
бројеве и адресе које су навели у пријави. Кандиати који
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први пут заснивају радни однос у органима аутономне
покрајине, органима јединице локалне самоуправе или
државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног испита за рад у
државним органима прима се на рад под условом да тај
испит положи до окончања пробног рада. Пријаве на
конкурс са потребним доказима доставити на горенаведену адресу, са назанком „За јавни конкурс“, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања. Пријаве доставити
путем поште или лично, на шалтер писарнице, приземље
Градске управе. Лице задужено за давање додатних обавештења о јавном конкурсу: Зоран Зарић, канцеларија
бр. 111 или преко телефона: 015/879-257. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник
Градске управе Града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене
закључком Конкурсне комисије.

НОВИ СА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
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 чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса
за попуњавање радних места полицијских службеника у
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник
РС”, бр. 18/2019) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава Пов. 51 Број: 00-5/2018 од
25.01.2019. године, Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе
Место рада: Полицијска управа у Новом Саду, Павла
Папа 46, 21000 Нови Сад
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за психолошку
превенцију I

у Одељењу за људске ресурсе у
Полицијској управи у Новом Саду
у Сектору за људске ресурсе,
утврђено под редним бројем 08.24.8
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) - писаним
тестом знања који садржи и питања у виду решавања
конкретногпроблема, 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: 16.05.2019. године.
Овај оглас се објављује на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли
Сектора за људске ресурсе, огласној табли Одељења за
људске ресурсе у Полицијској управи у Новим Саду, у
дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији
и у 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, Одељење за људске ресурсе у Полицијској управи
у Новом Саду (писарница Полицијске управе у Новом Саду,
Краља Петра I бр. 11, 21000 Нови Сад или путем поште) са
назнаком „За јавни конкурс за радно место главни службеник за психолошку превенцију I у Одељењу за људске
ресурсе у Полицијској управи у Новом Саду“.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Милица Поповић и Жељка Влаисављевић, 021/4885027 и 021/488-5062, 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,
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• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије,
• оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старијег од шест месеци),
• оригинал уверења Основног и Вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци),
• очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија
личне карте која није чипована,
• оверена фотокопија радне књижице или извода из
електронске базе података Централног регистра Фонда
за пензијско-инвалидско осигурање,
• оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци
о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује,
• оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном опособљавању, усавршавању и посебним
областима знања (уколико кандидат исто поседује),
• оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује),
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Р. Србије - најмање једну годину непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс,
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно
попунити и својеручно потписати.
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 31.05.2019. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и
уверење основног и вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање
једна година непрекидно пре дана подношења пријаве на
јавни конкурс.
Одредбом чл. 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 са
сајта НСЗ.
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Секретар
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, правни
факултет; најмање три године радног искуства; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет, ел. пошта).
Конкурс је отворен до 31.05.2019. године. Све информације на телефон: 021/832-246.

СОМБОР
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 23

Записничар у звању референт
Опис радног места: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише
записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и
израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима
услуга коригује унете податке, стара се о савременом
обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се
о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном
коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и
публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге
послове.
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера, најмање две
године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа IA или IB класе, положен државни стручни испит
(положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа ) и потребне компетенције за рад на овом радном месту - понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет; опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа
Републике Србије, дигитална писменост, пословна комуникација; посебне функционалне компетенције у одређеној области рада: познавање канцеларијског пословања,
познавање метода и техника прикупљања, евидентирања
и ажурирања података у базама података, способност
припреме материјала и вођење записника, способност
вођења интерних књига, познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен
испит за дактилографа прве класе и за одређено радно
место: познавање прописа: Судски пословник, Закон о
општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање
послова радног места записничара, положен испит за
дактилографа прве класе. Трајање рада: радни однос се
заснива на неодређено време.
Конкурсна комисија, стручна оспособљеност,
знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: јавни конкурс ће спровести Конкурсна комисија именована решењем председника Привредног суда
у Сомбору. Стручну оспособљеност кандидата Конкурсна
комисија ће вредновати оцењујући способност кандидата да успешно обавља послове радног места полазећи
од услова из јавног огласа, систематизације радног места
и радног искуства кандидата у струци. Знање кандидата ће се вредновати тако што ће се у изборном поступку проверавати посебне функционалне компетенције за
конкурсом оглашено радно место записничар у звању
референт (познавање прописа релевантних за надлежност суда, положен испит за дактилографа прве класе).
Знање, стручна оспособљеност и вештине кандидата проверавају се увидом у податке из пријава и одговором на
питања која се кандидату усмено постављају (разговор).
О датуму и времену провере посебних функционалних
компетенција, знања, стручне оспособљености и вештине
кандидата за конкурсом оглашено радно место записничара биће обавештени кандидати који испуњавају услове
јавног конкурса најмање 3 дана пре отпочињања изборног поступка. Испуњеност посебне функционалне компетенције у изборном поступку може се доказивати сертификатима, потврдама или другим писаним доказима који
се достављају истовремено са пријавом за оглас. Комисија ће извршити проверу посебних функционалних ком-

петенција за кандидата који уз пријаву не приложи доказ
о испуњености посебне функционалне компетенције за
одређено радно место. Државни службеници који имају
право да учествују на јавном конкурсу: право учешћа на
јавном конкурсу имају сви кандидати који испуњавају све
услове за рад на радно место записничар из јавног конкурса.
Садржај пријаве и докази који се прилажу уз
пријаву: Пријава на јавни конкурс треба да садржи:
лично име кандидата, податке о конкурсу, личне податке (лично име кандидата, датум и место рођења), адресу становања, ЈМБГ, број телефона односно имејл-адресу, податке о образовању, стручним и другим испитима
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног
односа, податак о знању рада на рачунару, податак о
знању страног језика, додатне едукације, радно искуство (пријава на јавни конкурс у државном органу налази се на сајту Привредног суда у Сомбору, који треба
испунити и приложити).
Докази који се прилажу уз пријаву: лична и радна
биографија, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), диплома или
уверење којим се потврђује стручна спрема, потврда да
кандидату није престао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа (само
за лица која су била запослена у државним органима),
уверење о положеном државном стручном испиту (ако
кандидат поседује тражени докуменат - положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање
радног односа али ако кандидат буде био примљен у радни однос мора исти положити у року од 6 месеци од дана
заснивања радног односа), доказ о радном искуству у
струци (потврде, уверења оверена радна књижица и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци), уверење издато од стране суда да
против кандидата није покренута истрага нити подигнута
оптужница, односно да се не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих
послова РС да кандидат није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци).
Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да положе државни стручни испит у
року од 6 месеци од дана заснивања радног односа (члан
102 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гл. РС“ бр.
79/05…95/2018); лекарско уверење (само за кандидата који
буде примљен - у року од месец дана од дана заснивања
радног односа). Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена од надлежног органа.
Адреса на коју се подносе пријаве: Привредни суд у
Сомбору, 25000 Сомбор, Венац војводе Ж. Мишића 23, са
назнаком „Јавни конкурс”.
Начин оглашавања, датум оглашавања и рок за
подношење пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс је оглашен на интернет страници суда и огласној
табли Привредног суда у Сомбору, а рок за подношење
пријаве је 8 дана и почиње тећи наредног дана од дана
када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању
огласа „Послови“.
Лице задужено за давање обавештења: Гордана
Ђукановић, секретар Суда, тел. 025 415-822.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз коју нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија ће одбацити.

Посао се не чека, посао се тражи
22.05.2019. | Број 830 |
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СУБОТИЦА
САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА

24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 5
e-mail: sekretar.sgsu@gmail.com
тел. 024/553-725.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, област - академија уметности
или факултет из области историје уметности, најмање пет
година радног искуства у струци, да се одликује стручним,
радним и организационим способностима, да се против
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница
за кривична дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора, да није осуђиван за кривична дела
која га чине недостојним за обављање функције директора. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, предлог програма рада
и развоја Галерије за период од четири године, оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству (потврду послодавца из које је видљиво радно искуство у струци и/или фотокопија радне књижице),
биографију која садржи податке о досадашњем раду и
оствареним резултатима, уверење да се против њега не
води истрага и да није подигнута оптужница (издато од
стране месно надлежног Основног суда - према пребивалишту кандидата), уверење да није осуђиван правоснажном судском одлуком (издато од стане РС МУП ПУ - према
прбивалишту кандидата), фотокопију извода из матичне
књиге рођених.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са потребним доказима о
испуњености услова се подносе у затвореним ковертама
Управном одбору Галерије, непосредно радним данима
од 9 до 13 часова у просторијама Галерије или препорученом пошиљком на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у средствима јавног информисања
и на сајту Националне службе за запошљавање. Управни
одбор Галерије прегледа све приспеле пријаве на конкурс.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор одбацује закључком против кога
се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава
извршење закључка. Подаци о лицу за контакт: Славица
Штирб, 024/553-725, sekretar.sgsu@gmail.com

државном органу због теже повреде дужности из радног
односа, да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Уз пријаву се прилажу докази у оригиналу или овереној фотокопији и то: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; диплома о завршеној школи; доказ о радном искуству; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није под истрагом и да се против
њега не води кривични поступак; уверење о општој здравственој способности.

Продавац

на одређено време
40 извршилаца

Конкурснa комисија ће у изборном поступку усменим
путем на основу обављеног разговора са кандидатима,
као и непосредно проверити стручну оспособљеност,
знања и вештине кандидата за обављање послова на
радном месту записничара - посебне функционалне
компетенције, као што су: познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података
у базама података и способност припреме материјала
и вођење записника по диктату. Датум разговора биће
одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Стручна оспособљеност кандидата
за обављање послова на радном месту које се попуњава конкурсна комисија вреднује у изборном поступку,
оцењујући испуњеност услова према тексту огласа и радном искуству лица која су већ обављала послове записничара.

4 извршиоца

Знање кандидата вреднује се провером познавања у
области организације и рада суда и опште културе,
ценећи његово стручно знање из области рада на радном месту записничара. За лица која први пут заснивају
радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у
трајању од шест месеци, у ком року ће бити обавезни да
положе државни стручни испит. Државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Сва обавештења у вези јавног конкурса могу се добити од
Браниславе Голијанин, секретара Вишег суда у Зрењанину, непосредно или путем телефона: 023/564-712 лок 101.

ЕКОТЕХНА 2000
11080 Земун
тел. 065/4335-190

Дизаличар, ауто-дизаличар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, није потребно
радно искуство. Кандидати се могу јавити на број телефона: 065/4335-190.

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО
Умка, Тринаестог октобра 1
тел. 060/3790-802

Виљушкариста

за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; са радним искуством. Рок за
пријаву: 31.05.2019. Јављање на горенаведени телефон.

SOLLYS LAND
ДОО ПЛОЧИЦА

26229 Плочица, Широки сокак 55

Sollys Land д.о.о. је компанија која се бави пројектовањем, израдом и монтажом ПВЦ и АЛУ столарије.
Седиште компаније је на територији општине Ковин.
Због повећаног обима посла тражимо високомотивисане
и одговорне кандидате за позицију:

Шеф производње ПВЦ и АЛУ
столарије
Опис послова: руковођење и планирање процеса производње; узимање мера на терену, израда радних налога
и кројних листа путем софтвера; израда понуда и ситуација; припрема документације за технички пријем;
унапређење и увођење нових производа; планирање и
праћење залиха на стању; контрола квалитета производа.

23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1

Записничар у звању референта
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера, најмање
две године радног искуства у струци, положен испит за
дактилографа IА или IБ класе, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за рад за ово радно место.

УСЛОВИ: средња, виша или висока стручна спрема
машинског или другог техничког смера; минимум 3 године радног искуства на истим пословима; способност самосталног и тимског рада под притиском; познавање специјализованих софтверских пакета за област столарије;
познавање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунуару.

Потребне посебне функционалне компетенције
за рад на радном месту записничара су: познавање
канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података
у базама података, способност припреме материјала и
вођење записника, способност вођења интерних књига,
познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен испит за дактилографа прве
класе, познавање прописа: Судски пословник, Закон о
општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање
послова радног места записничара.
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УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме. Рад у сменама,
ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. Место рада:
Београд. Кандидати биографије треба да пошаљу на:
slavica.novitovic@delhaize.rs или да се јаве на телефон:
065/3495-234.

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
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Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве,
који је објављен на сајту Вишег суда у Зрењанину:
zr.vi.sud.rs Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
15 дана од дана оглашавања у листу „Послови”, периодичном издању Националне службе за запошљавање. Пријаве
са документима предају се лично у пријемној канцеларији
Вишег суда у Зрењанину или препорученом пошиљком са
назнаком „За оглас“ на адресу: Виши суд у Зрењанину, Кеј 2.
октобра 1, 23000 Зрењанин. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

Поред наведених посебних услова кандидат мора
да испуњава и опште услове за заснивање радног
односа у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да му раније није престајао радни однос у

Трговина и услуге

Нудимо: стимулативан рад, рад у динамичном и младом
окружењу, стално запослење, службено возило.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу послатина имејл-адресу: kristijan.vujicin@sollysland.com или на адресу: Sollys
Land - Предузеће за производњу, трговину и услуге, Широки
сокак 55, 26229 Плочица, Ковин.

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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АГЕНЦИЈА „ТАНИМИ“

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 205/73
тел. 061/1812-330

„СТАРА КОЛИБА“ ДОО

BIO DESIGN

11070 Нови Београд, Ушће бб
тел. 063/550-255

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-692; 021/6617472

Помоћна куварица/радница

Административни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању.
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

УСЛОВИ: особа са инвалидитетом, административни радник, пожељно радно искуство. Рок за пријаву 10.06.2019.
Јављање на горенаведени телефон.

VON ADELBERG DOO

STR „PRETY BABY“

11080 Земун - Алтина
e-mail: von.adelberg@gmal.com

26000 Панчево, Ослобођења 4а

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Административни радник књиговођа

у продавници играчака и беби опреме
на одређено време

Одржавање хигијене пословностамбеног простора
пробни рад 1 месец

пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, потребно радно
искуство од 5 година. Кандидати своје пријаве могу слати
на e-mail адресу: von.adelberg@gmail.com.

„LION-BELF“ DOO
11000 Београд, Македонска 30
тел. 011/3373-073
e-mail: lionbelf@sbb.rs

Портир - рецепционер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме у било ком
занимању, пожељно радно искуство и пожељно поседовање лиценце за послове обезбеђења. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем наведене имејл-адресе
или да се јаве на наведени телефон послодавца. Конкурс
траје до 31.05.2019. године.

„МОЛАЂО“ ДОО
11000 Београд, Сарајевска 6
тел. 060/688-5171
e-mail: brankica.jolic@gmail.com

Продавац у пекари
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању и најмање 6 месеци радног искуства на истим или
сличним пословима. Кандидати пријаве могу да доставе
путем наведене имејл-адресе или да се јаве на наведени
телефон послодавца. Конкурс траје до 30.05.2019. године.

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

Шнајдерка

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању,
пожељно радно искуство, искуство у шивењу и кројењу
материјала. Пријаве слати на e-mail: mikicmarija@hiedra.rs
до 11.06.2019. године.

САМОСТАЛНА ЦВЕЋАРСКА
РАДЊА СВЕТЛАНА ДАЦИЈАР

11000 Београд, Његошева бб, локал 211
тел. 064/123-8066

Аранжер - цвећар
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Кандидати могу да се јаве на наведени телефон послодавца.
Конкурс траје до 13.06.2019. године.

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

пробни рад 1 месец
3 извршиоца

Продавац

УСЛОВИ: енглески језик, почетни ниво. Јављање кандидата на телефон: 063/774-1954.

НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ ПР
СЕРВИС ЗА ПОПРАВКУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ АПАРАТА,
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
И ДРУГЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Устаничка 189
тел. 066/455-544

Електричар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство у
занимању више од 1 године; возачка дозвола Б категорија - обавезно. Теренски рад. Кандидати могу да се јаве
на број телефона: 066/4555-44, особа за контакт је Никола Јовановић. Рок за пријаву на конкурс: 10.06.2019.

„ЛИЧИНА“ ДОО
11080 Земун, Батајница
тел. 069/207-2202
e- mail: sasa13rs@gmail.com

Радник у перионици веша
4 извршиоца

особа са инвалидитетом,
за рад у Руменци

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 Панчева, Смедерева и Младеновца; послодавац организује седмодневну
плаћену обуку за дато радно место; рад у сменама; ноћни
рад. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Славица Новитовић. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона.

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинеског на српски језик (усмена и писана конверзација).

34000 Крагујевац
тел. 060/342-36-88

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.

Монтер кабловских инсталација

„HIEDRA HOME COLLECTION“ DOO

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, није потребно
радно искуство. Кандидати своје пријаве могу слати на
имејл-адресу: sasa13rs@gmail.com или се могу пријавити
на број телефона: 069/207-2202.

СЗР „ФЕНИКС СЕНС“

уговор о ПП пословима,
на период од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање
(електро, машинска струка); пожељно радно искуство на
пословима инсталација или слично; возачка дозвола Б
категорије; познавање рада на рачунару. Кандидати могу
да се јаве послодавцу на контакт телефон: 060/342-36-88.
Рок за пријављивање до 15.06.2019. године.

BIO DESIGN
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-692; 021/6617472

Административни радник
особа са инвалидитетом,
за рад у Руменци

УСЛОВИ: особа са инвалидитетом, административни радник, пожељно радно искуство. Рок за пријаву 10.06.2019.
Јављање на горенаведени телефон.

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 138/16

Магационер

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, искуство на истим
или сличним пословима, познавање рада на рачунару,
пожељно знање страног језика.

Продавац

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, искуство у малопродаји, познавање рада на рачунару, пожељно знање страног језика, рад на каси.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: mikicmarija@hiedra.rs,
до 11.06.2019. године.
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Трговина и услуге

„МАРТИНГ 33“ ДОО

Београд, Сретена Младеновића Мике 12/1
тел. 064/201-7371

„FOODY RESTORANI“ DOO

ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“

Земун, Капетана Радича Петровића 32ц

Продавац (издавалац) готових јела
место рада Нови Београд
10 извршилаца

Возач шлепера са приколицом

Заваривачи ТИГ поступком
у производњи опреме за
угоститељство

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; искуство у
продаји и познавање рада на каси је предност, није неопходно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 30.06.2019.
године. Начин конкурисања: позивом на телефоне
011/427-567 или 064/8562-406, лице за контакт: Нена
Милошевић.

УСЛOВИ: возачка дозвола Б, Ц, Е категорије. Јављање
кандидата на телефоне: 063/7764-223, 066/300-101,
066/300-102.

SZKR „PRO PIU GRANDE“

СЗПР „БЛОК 33“

УСЛОВИ: Јављање кандидата на телефоне: 063/7764-223,
066/300-101, 066/300-102.

Радници у производњи опреме за
угоститељство, на обради лима
3 извршиоца

3 извршиоца

11060 Палилула, Зрењанински пут 26а
e-mail: grande@eunet.rs
тел. 011/331-9075

Помоћни радник у кројачкој
радионици

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. Кандидати
се могу јавити на имејл-адресу: grande@eunet.rs или на
контакт телефон: 011/331-9075.

„STARS OF OLD BOY“ DOO
21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 27
тел. 063/891-9957

Фризер за мушкарце
4 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV, III, II степен стручне спреме. Рок за
пријаву: 14.06.2019. Јављање на горенаведени телефон.

„МОНА“ ХОТЕЛ
MENAGEMENT DOO BEOGRAD
ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА“

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

Конобар

4 извршиоца
Задаци обухватају: наплату услуга, одржавање организованости, уредности и хигијене средстава за рад и сектора,
решавање рекламација гостију, познавање хотела и других хотелских садржаја и услуга.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, конобар,
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика,
добре коминикацијске вештине.

Кувар

4 извршиоца
Задаци обухватају: редовно допуњавање и одговарајућу
поставку бифеа за различите прилике, познавање јеловника и специфичности намирница, припрему хране у
складу са очекивањима гостију, правилно руковање опремом и одржавање чистоће радног простора, флексибилност у раду.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, кувар, пожељно је радно искуство, добре комуникацијске вештине.
ОСТАЛО: Радне биографије слати на: recepcija@
monazlatibor.com. Конкурс је отворен до попуне.

„ZO-ZO“ DOO BEOGRAD - SURČIN
Сурчин, Војвођанска 386

Продавац

3 извршиоца

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 153a
тел. 065/3338-333

2 извршиоца

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 27/2
тел. 061/5500-550
e-mail: serbiatvnet@gmail.com

Пекар

пробни рад од 1 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: КВ пекар, ПК пекар; радно искуство од најмање
6 месеци. Рад у сменама, укључујући и ноћни рад. Рок за
пријаву на конкурс је до 30 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона на број: 065/333-8333.

„НАПРЕД УГОСТИТЕЉСТВО” ДОО
11000 Београд, Билећка 57
тел. 011/3972183

Собарица у хотелу

Маркетинг менаџер

на привремено-повременим
пословима
6 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци на сличним пословима. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе на e-mail: serbiatvnet@
gmail.com или да контактирају послодавца путем телефона: 061/5500-550, Ђорђе Марковић. Конкурс је отворен до
попуне.

EXPRESS N.S. GROUP

на одређено време

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; пожељно радно
искуство. Сменски и ноћни рад. Кандидати могу да се јаве
на телефоне 011/3972-183 или 063/305-964. Конкурс је
отворен до попуне радног места.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Устаничка 127ц
тел. 062/445-427

Нови Сад
e-mail: bojan.ristic@ expresstrans.rs

Собарица

за рад на Златибору на одређено
време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Трајање конкурса до
09.06.2019. године.

Хигијеничарка

ХТТ АД „ПАЛИСАД“

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, пожељно радно
искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон: 062/445427. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

31315 Златибор, Насеље Језеро бб
тел. 064/8459-006

Собарица

ПЕКАРА „М И С“ БЕОГРАД

на одређено време
2 извршиоца

11000 Београд, Вељка Дугошевића 9
тел. 065/3411-363

УСЛОВИ: I - II степен стручне спреме, без обзира на образовни профил. Конкурс је отворен до 10.06.2019. године.

Помоћни пекар/продавац

на одређено време 30 дана, са
могућношћу обнављања уговора
УСЛОВИ: пожељно радно искуство од 12 до 36 месеци.
Пробни рад 7 дана. Рад у сменама, обезбеђена исхрана.
Кандидати могу да се јаве на телефон: 065/3411-363, контакт особа Жељко Благојевић.

ДРАКСИН ПЛУС
11060 Палилула, Хозе Мартиа 2б
тел. 062/628-788

Продавац у брзој храни

место рада: Врачар, Београд
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум основно образовање, позељно знање
енглеског језика, основно познавање рада на рачунару.
Кандидати се могу јавити на телефон: 062/628-788.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство: 6
месеци. Рад у сменама. Трајање конкурса до 31.05.2019.
године. Начин конкурисања: позивом на телефон
062/702-024.

www.nsz.gov.rs
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Помоћни радник на стоваришту

„BOSSX“ DOO

на одређено време
15 извршилаца
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Ниш, 18110 Насеље Никола Тесла
Булевар Св. цара Константина 91

Пословни центри НСЗ

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

Медицина

Медицина

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: KURSANA GmbH, Берлин, СР Немачка

Медицинска сестра техничар/
геријатријска сестра/асистент

на неодређено време, пробни рад 6
месеци
30 извршилаца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи
смер; положен стручни испит за медицинске раднике; обавезно знање немачког језика на Б1 нивоу (медицинска сестра техничар/геријатријска сестра); ниво А1-А2 (асистенти,
уз напомену да стицањем Б1 постају адекватни за медицинског техничара/геријатријску сестру); радно искуство
није релевантно.
ОСТАЛО: висина зараде пре нострификације дипломе
износи минимун 1900 бруто/нето 1350-1500 евра; након
нострификације дипломе у износу од 2400 бруто/1800 нето
евра, односно 2700 бруто/2200 нето евра; износ месечне
зараде може бити знатно већи у зависности од објекта где
ће лице радити и додатка за рад у смени, као и личне ситуације лица; запослени су од првог дана социјално осигурани;
запослени сноси трошкове приликом издавања радне дозволе и визе; послодавац обезбеђује смештај под повољним
условима, односно пружа подршку у проналажењу истог, а
запослени сноси трошкове смештаја; трошкове превоза на
релацији Република Србија - СР Немачка сноси запослени;
послодавац преузима трошкове финансирања нострификације дипломе од почетка до краја; послодавац преузима
трошкове финансирања додатне обуке немачког језика до
Б2.
Потребна документација: радна биографија/CV на
немачком језику у еуропас формату; диплома завршене школе - фотокопија; уверење о положеном стручном
испиту за медицинске раднике - фотокопија; сертификат
о стеченом знању немачког језика - фотокопија. Наведена
документа доставити и на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у
којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: медицинска сестра техничар/геријатријска сестра/асистент - послодавац Kursana
GMbH, СР Немачка“. Кандидати који нису евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Филијала за град
Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: медицинска сестра техничар/геријатријска сестра/асистент - послодавац Kursana
GMbH, СР Немачка“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. Кандидати који уђу
у ужи избор биће обавештени путем телефона или имејла
о месту и термину одржавања разговора. Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800-300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514

Бесплатна публикација о запошљавању

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Рок трајања конкурса: 05.06.2019. године.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
Бојник, Стојана Љубића бб

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

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Књиговођа
УСЛОВИ: средња економска школа, радно искуство у
буџетском рачуноводству (поседовање и потпуно владање знањем из буџетског рачуноводства; биће извршена
провера знања из буџетског рачуноводства), пробни рад
6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на
наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар,
педијатријског смера
за рад у Служби за здравствену
заштиту деце, школске деце и
омладине

УСЛОВИ: средња медицинска школа, педијатријског смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит,
дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о средњој медицинској школи - педијатријског
смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад (лиценце) или решења
о упису у комору, уверење да нису кажњавани (издаје
МУП), не старије од 6 месеци; уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и истрага (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење
понуда је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 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 дужан
је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас“ или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

Национална служба
за запошљавање

SUPREMALAB

11000 Београд, Кнеза Милоша 80
e-mail: office@supremalab.rs

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, виши медицинско-лабораторијски техничар, медицинско-лабораторисјки техничар, положен стручни испит, знање рада
на рачунару, поседовање возачке дозволе Б категорије и
знање енглеског језика. Кандидати могу своје пријаве и
радне биографије да доставе путем наведене имејл-адресе. Конкурс траје до 31.05.2019. године.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
Опис посла: врши припрему радног простора, прибора и
материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води
рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно,
недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације,
учествује у изради периодичних извештаја, учествује у
изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже
промене уколико постоји потреба за изменом процеса
рада, води рачуна о правилном руковању медицинским
отпадом и заштити и очувању животне средине, врши
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и
унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу
и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК
оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви
за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у
Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених
реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке
узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији
за производњу продуката од крви, уз спроводну листу,
обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV
степена трансфузијског смера сходно потребама Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена медицинска школа лабораторијског или општег смера, положен
стручни испит, поседовање лиценце, најмање 6 месеци
радног искуства у том звању. Потребна документација:
пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или општег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија
(CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде
послодавца, фотокопије радне књижице и сл.

Возач Б и Ц категорије

на одређено време до 6 месеци
Опис посла: обезбеђује исправно функционисање возног
парка, врши превоз мобилних екипа Завода и запослених
по потреби Службе, врши превоз крви, материјала и опреме, учествује у утовару и истовару опреме за рад мобилне екипе, води евиденцију о сервисирању и одржавању
возила Завода, обавља и друге послове који проистичу
из послова возача.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б и Ц
категорије, знање рада на рачунару, најмање 3 године
искуства у управљању возилима Б и Ц категорије. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе о
завршеном средњем образовању, фотокопија возачке дозволе Б и Ц категорије, фотокопија извода из матичне књиге
рођених, фотокопија личне карте, доказ о радном искуству
у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне
књижице и сл., уверење суда да против њега није покренут
кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих
послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван
за кривично дело, кратка биографија (CV).
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Медицина
ОСТАЛО: Пријаве се подносе путем поште на адресу:
Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а,
21137 Нови Сад, са назнаком „За оглас“ или непосредно
управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Контакт телефон: 021/4877953. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

за потребе Одсека за људске ресурсе,
Служба за правне, кадровске и
административне послове, на
одређено време до 3 месеца

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности специјалиста офталмолог
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог,
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање
3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3
године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине - изабрани лекар
за одрасле
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту деце и омладине, на
одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: доктор медицине или специјализант из области
педијатрије, стручни испит, најмање 2 године радног
искуства у педијатрији.

Књиговођа

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: средња економска школа, најмање 5 година
радног искуства у књиговодствено-рачуноводственим
пословима. Биће извршена провера знања из књиговодствено-рачуноводствених послова.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3),
на наведеној адреси, са назнаком за које радно место се
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли ДЗ поред писарнице, а изабрани кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Оглас објављен 24.04.2019. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: правни
сарадник, на одређено време до 3 месеца, за потребе Одсека за људске ресурсе, Служба за правне,
кадровске и административне послове.
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11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Правни сарадник

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару, пожељно радно искуство на
одговарајућим пословима као и искуство у раду на порталу централног регистра. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем правног сарадника на одређено
време до 3 месеца за потребе Одсека за људске ресурсе
- 1 извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати
су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду). 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.

КБЦ “Др ДРАГИША МИШОВИЋ
ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине

за рад у Болници за ОРЛ
УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом радних места, стручни испит и знање рада на рачунару. Уз
пријаву кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе и оверену копију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаву са наведеним доказима доставити на горенаведену адресу или
лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

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

Возач возила Б категорије
пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља све послове возача у ДЗ, води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива,
обавља све послове на прању, чишћењу и подмазивању
возила, одржава чистоћу паркинг преостора у оквиру
организационе јединице, врши дневне прегледе возила
пре, за време и после употребе, ради и друге послове из
делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад,
превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;
управља моторним возилом по налогу руководиоца; води
евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни
налог за коришћење возила; одржава возила у уредном
и исправном стању; контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње образовање, III или IV степен стручне спреме; изузетно: основно
образовање и радно искуство на тим пословима стечено
до дана ступања на снагу ове уредбе. Додатна знања /
испити / радно искуство: возачка дозвола Б категорије.
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.

Перачица лабораторијског посуђа
пробни рад 3 месеца

Опис послова: одржава чистоћу лабораторијског посуђа,
пере, суши и стерилише епрувете, пипете, плочице, флашице и друго посуђе од стакла и пластике, припрема, пере
и дезинфикује радне столове и површине, опрано посуђе
распоређује на радна места, стара се о чистоћи просторија у одсутности спремачице, учествује у сакупљању и
изношењу инфективног и комуналног упакованог отпада, одржава чистоћу уређаја (фрижидер, клима, и лаб.
намештаја), са пола радног времена ради као перачица,
а ради послове спремачице, обавља и друге послове из
домена своје струке по налогу одговорног лаборанта,
непосредног руководиоца и начелника службе којима је
одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеној основној
школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12, обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и
на огласној табли - IV спрат.

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

Медицински техничар општег смера
4 извршиоца

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

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

1. Медицинска сестра/техничар

на одређено време, замена до
повратка одсутног радника - 4
извршиоца, на одређено време,
замена за време породиљског одуства
и одсуства ради неге
детета - 1 извршилац
5 извршилаца

2. Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време, замена за време
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

3. Возач санитетског возила

на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: за медицинске сестре/техничаре - средња медицинска школа и положен стручни испит; за гинеколошко-акушерске сестре - средња медицинска школа, смер
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гинеколошко акушерски, положен стручни испит; за возача
санитетског возила - IV степен стручне спреме и положен
возачки испит Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом; извод из матичне књиге рођених и извод из
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и за радно место под
редним бројем 1 и 2 сва четири сведочанства; потврду
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод са евиденције Националне службе за запошљавање, лиценца или решење о упису у комору, фотокопију
возачке дозволе Б категорије за радно место под редним
бројем 3. Приложити фотокопије тражених докумената.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин
или послати на горенаведену адресу у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад
приликом заснивања радног односа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са
непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон 035/8155-101.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Мајстор одржавања

за рад у Служби за техничке послове,
пробни рад од 3 месеца, на одређено
време од 12 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - електро смер. Општи
услови за заснивање радног односа утврђени Законом о
раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (средња стручна спрема-електро смер);
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за које радно место конкуришу.
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). 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 објављен и
на сајту Министарства здравља Републике Србије, сајту
Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. 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: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ______ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.
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ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих са хитном помоћи, кућним
лечењем и санитетским транспортом
болесника и стоматологије
УСЛОВИ: VII /1 степен стручне спреме, ВСС; завршен
медицински факултет и положен стручни испит за звање
доктора медицине, лиценца. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце;
потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене заштите након положеног стручног испита; кратку биографију. Пријаве се могу поднети у року од 8 дана
објављивања, и то непосредно или на горенаведену адресу. Избор између пријављених кандидата извршиће се у
складу са законом и Посебним колективним уговором за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

„САНИОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 0630/106-7007
e-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дипломирани дефектолог

за рад у Смедеревској Паланци,
на одређено време
Опис посла: саветовање и пружање најадекватнијих
решења приликом избора и коришћења наочара и сочива.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
дефектолог. Рад у сменама. Трајање конкурса: 28.05.2019.
Слања пријаве за посао поштом, мејлом или јављање кандидата на телефон 063/106-7007.

ДОМ ЗА СТАРЕ “ЗЛАТНО ДОБА”
24000 Суботица, Загребачка 13
тел. 064/2369-283

Неговатељ

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад. Јављање кандидата на контакт телефон.
Оглас је отворен до 08.06.2019. године.

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

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу за потребе
Службе хирургије, на одређено време
до шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
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)“.

Mедицинска сестра - техничар

у интензивној нези (ниво 3) за
потребе Службе за анестезију са
реаниматологијом, на одређено време
до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом 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 унутрашње болести, на
одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
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)“.

Фармацеутски техничар

за потребе Службе за фармацеутску
здравствену делатност (болничка
апотека), на одређено време до шест
месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа фармацеутског 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)“.

Лабораторијски техничар

у дијагностици за потребе Одељења за
клиничко-биохемијску дијагностику,
на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа лабораторијског 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)“.

Пројектант информационих система
и програма
за потребе Кабинета за информатику,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог до
повратка на рад са одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно по пропису који уређује високо образовање, почев од
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10. септембра 2005. године или 2) на основим студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, (електротехнички факултет, природно-математички факултет, ФОН или одговарајући факултет смер
рачунарске технике/информатике). Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт
посацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу у Одељењу
опште хирургије са урологијом

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти у Одсеку офталмологије
УСЛОВИ: средње образовање, додатна знања; стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - за медицинску сестру - техничара, оверену
фотокопију уверења или потврде о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису
у именик коморе, извод, односно уверење из Националне службе за запошљавање (за незапослено лице). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Пријаву са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Јагодина, Карађорђева 4, 35000
Јагодина, са назнаком „Пријава за заснивање радног
односа за медицинску сестру - техничара“ или лично у
писарници ОБ Јагодина. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лекар специјалиста урологије

за потребе Клинике за урологију,
нефрологију и дијализу, пробни рад
од 3 месеца, на одређено време од 6
месеци

Лекар на специјализацији из
педијатрије

за потребе Клинике за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца, на одређено
време од 6 месеци

Лекар специјалиста из педијатрије
за потребе Клинике за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца, на одређено
време од 6 месеци

Лекар на специјализацији из
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије

те 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 КЦ Крагујевац. Оглас
је објављен и на сајту Министарства здравља Републике
Србије и на сајту Клиничког центра Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени
на сајту Клиничког центра Крагујевац www.kc-kg.rs. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице КЦ Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу. 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)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

а) Техничар одржавања одеће
(праља)

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, пробни рад од 3 месеца,
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

основна школа, пробни рад од 3
месеца, на одређено време од 12
месеци
4 извршиоца

Лекар на специјализацији из
абдоминалне хирургије

б) Помоћни радник у здравству

Доктор медицине

основна школа, пробни рад од 3
месеца, на одређено време од 12
месеци
5 извршилаца

за потребе Клинике за општу и грудну
хирургију, пробни рад од 3 месеца, на
одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
за потребе Центра за нуклеарну
медицину, пробни рад од 3 месеца, на
одређено време од 6 месеци
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), а посебни услови Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
за наведена радна места је радно искуство у наведеним
службама здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
положеном стручном испиту за радно место доктор медицине; диплома о положеном специјалистичком испиту за
радно место лекара специјалисте урологије ради попуне
места лекара специјалисте урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу и радно место
лекара специјалисте из педијатрије ради попуне радног
места лекара специјалисте из педијатрије за потребе Клинике за педијатрију; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави
наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе
(ако је кандидат из радног односа) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави горенаведене докумен-

основна школа, пробни рад од 3
месеца, на одређено време од 12
месеци
2 извршиоца

ц) Сервирка

д) Кувар

III степен стручне спреме, пробни рад
од 3 месеца, на одређено време од 12
месеци

е) Референт за административне
послове

IV степен стручне спреме, у Служби
за правне економско-финансијске
послове и Служби за техничке
послове, пробни рад од 3 месеца, на
одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

ф) Референт за административне
послове

VI степен стручне спреме, у Служби
за правне економско-финансијске
послове, пробни рад од 3 месеца, на
одређено време од 12 месеци
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), а посебни услови Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за наведене послове је: радно искуство у наведеним службама здравствене установе на терцијарном
нивоу здравствене заштите за радна места под б, д, е и ф.
Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији,
следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње
школе; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија 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
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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 које радно
место конкуришу (било да конкуришу на једно радно место
или 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). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама. 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 је објављен и на сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Клиничког центра
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице КЦ Крагујевац или путем
поште на горенаведену адресу. 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)“.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ “EUROMEDICA”
21000 Нови Сад, Војводе Шупљикца 37
тел. 063/480-862

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен - лабораторијски техничар, медицински техничар; основна информатичка обука. Рад у сменама. Рок за пријаву: 14.06.2019. Јављање на горенаведени
телефон.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „FILLY FARM“
Велика Плана, Милоша Великог бб
тел. 011/6555-525

Фармацеутски техничар

за рад у апотеци у Bаваништу и
Kовину, на одређено време до 24
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња школа у занимању фармацеутски техничар, положен стручни испит и радно искуство
6 месеци у наведеном занимању.

Дипломирани фармацеут

за рад у апотеци у Баваништу и
Ковину, на одређено време до 24
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен фармацутски факултет, положен
стручни испит и радно искуство од 6 месеци у занимању.
ОСТАЛО: Пријаве слати на имејл-адресу: tanja.blanusa@
fillyfarm.rs. Контакт особа је Татјана Блануша, телефони: 011/6555-525, 063/417-783. Оглас је отворен до
13.06.2019.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ НСЗ
15.05.2019. године, број 829 (на страни 31-32)
поништава се у целости.

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

Конобар
УСЛОВИ: завршена средња угоститељска школа, смер
конобар, III степен стручности. Као доказе о испуњености
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
угоститељској школи, смер конобар, III степен стручности. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести
„Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања,
уз напомену „Пријава на оглас за конобара“ или лично у
просторијама болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, за рад у
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати 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). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Доктор стоматологије - изабрани
лекар
за рад у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, поседовање
лиценце или решења о упису у комору. Као доказе о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору.
Пријавом на оглас кандидат даје 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 Кадровска служба ДЗ.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које заснива радни однос. Уз
пријаву на оглас кандидат прилаже доказе о испуњености
услова у оригиналу или у овереном препису - уверење
о држављанству, доказ да се против канидата не води
истрага и кривични поступак. Пријаве се подносе лично
или путем поште на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији ,,Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и на веб-страници Министарства
здравља РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Индустрија и грађевинарство
ING GEO SURVEY DOO

11060 Палилула, Здравка Челара 12
e-mail: milostintor@gmail.com
тел. 063/8081-027

Дипломирани инжењер геодезије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, државни испит, рад
на рачунару - AUTOCAD, возачка дозвола Б категорије,
пожељно знање енглеског и руског језика, радно искуство
минимум 12 месеци. Теренски рад. Кандидати се могу
пријавити у року од 15 дана на горенаведену имејл-адресу или на телефон: 063/8081-027.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР
„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА“
ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија 1

Руковалац машина на пословима
одржавања

у Служби одржавања на пословима
обележавања хоризонталне и
постављања вертикалне саобраћајне
сигнализације, пробни рад
УСЛОВИ: изборни поступак кроз претходну проверу
знања и способности (практично знање управљања возилом, односно постављања саобраћајног знака). Проверу
ће вршити комисија послодавца. О времену и месту одржавања претходне провере кандидати ће бити накнадно
обавештени. Поред услова из члана 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и задатака у Јавном предузећу
за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” Зајечар. Услови: III или IV степен стручне спреме, средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању; возачка дозвола Б категорије;
важећа потврда о извршеном здравственом прегледу (о
трошку кандидата); најмање 1 година радног искуства.
Уз пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу
и следећа документа: извод из матичне књиге рођених;
уверење да је кандидат држављанин Републике Србије;
уверење да против кандидата није покренут кривични
и истражни поступак Вишег суда у Зајечару; уверење
да против кандидата није покренут кривични и истражни поступак Основног суда у Зајечару; уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих послова ПУ Зајечар; доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис
дипломе); доказ о радном искуству. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или
предати лично на наведену адресу.

Радник на пословима одржавања

у Служби одржавања на пословима
обележавања хоризонталне и
постављања вертикалне саобраћајне
сигнализације, пробни рад
2 извршиоца
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УСЛОВИ: изборни поступак кроз претходну проверу
знања и способности (практично знање управљања возилом, односно постављања саобраћајног знака). Проверу
ће вршити комисија послодавца. О времену и месту одржавања претходне провере кандидати ће бити накнадно
обавештени. Поред услова из члана 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и задатака у Јавном предузећу
за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” Зајечар. Услови: I степен стручне спреме, основно образовање; важећа потврда о извршеном
здравственом прегледу (о трошку кандидата); најмање 1
година радног искуства. Уз пријаву на оглас, кандидати су
у обавези да поднесу и следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин
Републике Србије; уверење да против кандидата није
покренут кривични и истражни поступак Вишег суда у
Зајечару; уверење да против кандидата није покренут
кривични и истражни поступак Основног суда у Зајечару; уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих
послова ПУ Зајечар; доказ о прописаној стручној спреми
(оверен препис дипломе); доказ о радном искуству. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
“За оглас” или предати лично на наведену адресу.

„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.

„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.

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

ОСТАЛО: Потпуна пријава садржи: 1) попуњен пријавни
формулар (на званичној интернет страници Министарства, са одштампаним пријавним формуларом); 2) доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); 3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита);
5) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6) доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Напомена: поступак
за избор наставника спроводи Конкурсна комисија, коју
именује директор школе и која има најмање три члана.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан
државног празника или у други нерадни дан, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Овера документације - не старија од шест месеци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након
обављеног разговор са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве послати на адресу: Гимназија „Патријарх
Павле“, 11090 Београд, Гочка 40.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПИНОКИО“
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 133
тел. 063/7008-267

Васпитач

пробни рад 3 месеца

Б Е О Г РА Д
ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“
11090 Београд, Гочка 40

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад 3 месеца

Наставник српског језика и
књижевности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

на одређено време, ради замене
запосленог који је изабран за
директора школе

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: vrticpinokio3@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: Послове наставника може да обавља лице
које: 1) поседује одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) поседује доказ да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну
област Индустријска логистика,
ланци снабдевања и складишни
системи
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Управљање, менаџмент,
економика и маркетинг у
железничком саобраћају
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Интермодални транспорт,
логистички центри и City логистика
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област
Информатика
на одређено време од 3 године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и Статутом Универзитета и
Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на
конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова
и радови), доставити на адресу: Саобраћајни факултет,
Београд, Војводе Степе 305.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600, 065/200-7878

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) у трајању од три године
или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, медицинска
школа, смер медицинска сестра - васпитач, одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена - основне струковне студије или специјалистичке струковне студије на којима је
оспособљена за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

Кувар
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, III, IV степен
стручне спреме, угоститељско-туристичка школа, смер:
кулинарство.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др.
закони, 10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање;
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1),
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар
на конкурс кандидат доставља: биографију (CV), доказ
о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе),
уверење о неосуђиваности (оригинал, да није старије од
6 месеци), уверење о држављанству (оверена копија или
оригинал, да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал). Доказ
о знању српског језика достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику.
Доказ о здравственој способности доставља кандидат
који буде изабран, непосредно пре закључивања уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс могу се
доставити путем поште или донети лично на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс ______(навести радно
место за које се кандидат пријављује)“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа се
по окончању конкурса не враћају кандидатима.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су
чланом 139, а образовање је прописано чл. 140 и 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и чланом 2 став
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који кандидати могу наћи на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ о стручној
спреми (оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
професионалне праксе); уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се
приликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе на
адресу установе, а ближе информације се могу добити на
број телефона: 011/2712-982. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019): да има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад;
да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (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; 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; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 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.
Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има: одговарајуће 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. Дуж-

ност директора предшколске установе може да обавља
и лице које 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. Кандидат треба да
има положен испит за директора (лиценца за директора).
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби
и кратким прегледом програма рада установе; доказ да
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе); доказ о положеном испиту за
лиценцу - дозволу за рад (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 - најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 или
најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал). Кандидат уз
пријавни формулар треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и кратким прегледом
програма рада установе, доказ да поседује одговарајуће
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе),
доказ о положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад
(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 - најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 10 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење/
потврда привредног суда, не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против њега није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); доказ да је држављанин Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију, не старије од шест месеци); доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења
уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопија). 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.
Комисија ће ценити и доказ о резултату стручно- педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност
директора предшколске установе дужан је да достави
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, уколико их поседује,
односно уколико је вршено за време мандата директора.
Кандидат попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, контакт
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телефон). Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора предшколске установе“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Предшколска установа нема обавезу
да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа
обавештења могу се добити у Правној служби ПУ, на број
телефона: 011/8251-038.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време, ради замене
одсутне запослене до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање, високо образовање из области економских наука:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван у
смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености услова
под 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку биографију;
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако диплома није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију). Пријаве се достављају секретаријату Прве београдске гимназије лично или поштом на
адресу Цара Душана 61. Неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. За додатне информације обратите
се секретаријату школе на телефон: 011/2629-321.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„T&T KIDS”

11090 Београд, Миладина Петровића 25/1
тел. 063/8050-377

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, занимање медицинска сестра - васпитач. Документација коју кандидати треба да доставе:
кратку биографију - CV, фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, доказ (фотокопију) да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уколико поседују), фотокопију
уверења о стеченој лиценци (уколико је поседују), фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству и уверење да нису правоснажном
пресудом осуђивани за кривично дело из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (наведено у општим условима конкурса).

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене студије другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке студије или завршене студије првог степена
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основне академске или основне специјалистичке студије у
трајању од три године, односно завшене основне студије
у трајању од најмање четири године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Документација коју кандидати треба да доставе:
кратку биографију - CV, фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, доказ (фотокопију) да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уколико поседују), фотокопију
уверења о стеченој лиценци (уколико је поседују), фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству и уверење да нису правоснажном
пресудом осуђивани за кривично дело из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (наведено у општим условима конкурса).

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање угоститељског смера или
средње образовање са завршеним курсом за преквалификацију за кувара. Документација коју кандидати треба
да доставе: кратку биографију - CV, фотокопију дипломе
о завршеном образовању, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству
и уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (наведено у
општим условима конкурса).

Спремачица
УСЛОВИ: Документација коју кандидати треба да доставе:
кратку биографију - CV, фотокопију дипломе о завршеном
образовању, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству и уверење
да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (наведено у општим условима конкурса).
ОСТАЛО: Општи услови (за све кандидате) су прописани
чланом 24 став 1 Закона о раду као и услови из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17), односно кандидат мора да има:
одговарајуће образовање; држављанство РС, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са ЕСПБ; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Фотокопије не
враћамо.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635
e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Ванредни професор за ужу научну
област Физиологија животиња и
човека

на Катедри за упоредну физиологију
и екофизиологију у Институту за
физиологију и биохемију „Иван Ђаја“,
са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Биофизика

на Катедри за општу физиологију
и биофизику у Институту за
физиологију и биохемију „Иван Ђаја“,
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Морфологија, фитохемија и
систематика биљака

на Катедри за морфологију и
систематику биљака у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 5
година

Доцент за ужу научну област
Биологија ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и
ткива у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира, непостојање сметње из члана 72 став 4
Закона о високом образовању и остали услови утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Биохемија и
молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и
молекуларну биологију у Институту за
физиологију и биохемију „Иван Ђаја“,
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира, непостојање сметње из члана 72 став 4
Закона о високом образовању и остали услови утврђени
чланом 85 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних
радова доставити Архиви Факултета на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПУ „МЛАДЕНАЦ“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 86и
тел. 064/1315-216

Нега деце јасленог узраста

на одређено време до повратка
одсутног радника, пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра васпитач, познавање енглеског језика. Пријаве слати на
мејл: montesorivrtic@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник рачунарства и
информатике и предузетништва
УСЛОВИ: искуство у раду у школи као наставник: дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука
- одсек за управљање квалитетом; дипломирани економиста, смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; мастер инжењер
организационих наука (студијски програм Информациони
системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке). За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019), одредбама Правилника о
степену и врсти образовања наставника из општеобра-
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зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016 и 13/2018), Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС Просветни гласник” бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018). 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
на adresi http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc потребно је приложити:
краћу биографију; доказ о врсти и степену стручне спреме
(диплома и додатак дипломи); уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности прибављено од стране надлежног органа МУП-а;
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику , односно, доказ о
знању српског језика који је издала овлашћена институција).
Сви наведени докази који се достављају уз пријаву морају
бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са траженом
документацијом достављати у року од осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови” искључиво
поштом, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на проверу
психолошке способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну
област Класичне науке, тежиште
истраживања Латинска лингвистика
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија-антропологија
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Немачки језик

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Социологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија, тежиште истраживања
Филозофија политике

Асистент за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре

(предност имају кандидати чије
је тежиште истраживања Српска
уметност и визуелна култура XIX
века), са 50% радног времена, на
одређено време од три године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
историчар уметности који је назив дипломирани стекао у
складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005.
године, положени сви испити предвиђени студијским
програмом докторских студија историје уметности и
одбрањен предлог теме докторске дисертације (уколико
је студент докторских студија), односно завршена и предата дисертација (уколико је за асистента изабран са стеченим академским називом магистар наука), позитивна
оцена педагошког рада (студентска евалуација и оцена
одељења), објављена у часопису или зборнику најмање
три научна, односно стручна рада или доктор наука историје уметности.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација) доставити на наведену адресу Факултета,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел./факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Радник на одржавању хигијене

на одређено време ради замене
запосленог који је спречен за рад
дуже од 60 дана, до његовог повратка
УСЛОВИ: да кандидат има основно образовање. Уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом поднети и попуњен
пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете као и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме, 2. о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; 3. потврду да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5. извод из матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5, саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на горе наведену адресу школе или донети лично у
просторије школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.
Контакт телефон: 011/8233-305.

ВИСОКА ШКОЛА
ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

на одређено време од пет година

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196

Доцент за ужу научну област
Андрагогија

Инжењер за рачунарске мреже

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

УСЛОВИ: високо образовање из области информационих
технологија: на основним академским, односно специјалистичким струковним студијама у обиму од 240 ЕСПБ, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-

на одређено време од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

тембра 2005. године; на основним академским студијама
у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Посебни услови: 3 године радног искуства у струци у области информационих технологија. Доставити пријаву са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано,
да није покренута истрага, нити подигнута оптужница,
оверена фотокопија дипломе односно уверење о стеченом нивоу образовања. Пријаве са прилозима подносе
се на горенаведену адресу, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса. Особа за контакт: Анка Макевић,
пословни секретар. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази биће одбачене.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Процесна техника
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-u-zvanja/izborzvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак радова
доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120
Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Уметнички сарадник за ужу
уметничку област Графика
на период од пет година

УСЛОВИ: лица са завршеним другим степеном високог
образовања из области за коју конкуришу и која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета уметности, Статутом Факултета и другим општим актима Универзитета и Факултета
и имају способност за рад у настави. Кандидат треба да
влада свим графичким техникама. Кандидати уз пријаву
прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или оверену фотокопију уверења о завршеним
студијама, биографију, библиографију на формулару који
се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су
дужни да на расписани конкурс поднесу радове на основу
којих се може сагледати да ли и како владају материјом
за коју конкуришу и то мапу са 10 оригиналних графичких
листова и 10 цртежа.

Наставник француског језика
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, објављени
стручни радови у одговарајућој области, способност за
наставни рад, испуњавање услова прописаних Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета уметности,
Статутом Факултета и другим општим актима Универзитета и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или уверења о дипломирању, биографију, библиографију, списак
радова на формулару који се може добити у секретаријату
Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс
поднесу радове из одговарајуће области.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима и радовима се подносе на
наведену адресу Факултета, у времену од 10 до 13 часова,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛОНЧЕ ДАМБО“

11000 Београд, Авалска 260а, Рипањ
тел. 060/6588-889

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или струковне студије); на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; на основним студијама
првог степена/основне струковне академске студије или
специјалистичке струковне студије; студијама у трајању
од три године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - васпитач са децом јасленог узраста од шест месеци до
три године; више образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на којима је оспособљено за рад са
децом јасленог узраста.
ОСТАЛО: 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 кандитат није осуђиван; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак; уверење о здравственом стању
(доставља кандидат који буде био изабран на конкурсу).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Документација по огласу се не враћа. Лице овлашћено за пружање информација о огласу: Драган Ивановић,
телефон 060/658-8889. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПУ „ЗЛАТОКОСА“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 46

Медицинска сестра - васпитач

за рад у јасленој групи, на одређено
време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати на e-mail:
office@vrticzlatokosa.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике

на одређено време до повратка са
боловања запослене, односно до
завршетка трудничког боловања
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика;
дипломирани математичар- примењена математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије; дипломирани информатичар;
професор хемије- математике; професор географије математике; професор физике - математике; професор
биологије- математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
професор математике- теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; професор информатике
- математике; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; дипломирани математичар - математика
финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор
математике и рачунарства; мастер математичар; мастер
професор математике. Лице из алинеје двадесет четврте
и двадесет пете мора имати претходно завршене основне
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академске студије на студијским програмима из области
математике и примењене математике (са положеним
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).
На основу члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техн.развоја; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на адресе које су навели у својим пријавама. По пријему
резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна
комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у
просторијама Техничке школе у Бору, Београдска 10, с тим
што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора бити обавештени на бројеве телефона које су навели
у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), неће бити разматране. Рок за
подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу: Техничка школа, Београдска
10, 19210 Бор.

године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу)
наставника, педагога или психолога; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има лиценцу директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност).

ГЊИЛАНЕ

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о
знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); потврду
о радном искуству у установи на пословима образовања и
васпитања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује; оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против њега није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар бира директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио Школски
одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему
школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе“, на адресу школе: ОШ „Петар Петровић Његош“
Горње Кусце - Гњилане 38252, Село Горње Кусце. Све
потребне информације могу се добити код секретара школе на тел. 064/423-2714.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

ЈАГОДИНА

Горње Кусце - Гњилане

ОШ „ЉУБИША УРОШЕВИЋ“
35220 Рибаре, Цара Душана 146
тел. 035/274-952

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019),
и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе,
стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 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, трандисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука у ком
случају је неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005.

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по

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

Наука и образовање
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника, поседовање
лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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,
уверења надлежног суда и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом, најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три
године, или више образовање за наставника школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања
у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Оригинали, оверени преписи или фотокопије документа не смеју бити старији од 6
месеци. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству),
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима), оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о радном искуству, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања,
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе),
оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно), доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно).
Лекарско уверење којим се потврђује здравствена способност изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона. Пријавни формулар,
који кандидат преузима са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, са документацијом којом се
доказује испуњеност услова слати на горенаведену адресу. Особа за контакт: Јасмина Станковић, секретар школе,
тел. 035/274-952.

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

Наставник разредне наставе

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; и да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 2 ст. 1 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, 3/2017 и 13/2018); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; у складу са чланом 142 став 1 и
2 Закона, кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
достави следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције) које издаје
надлежна служба МУП-а; доказ о знању српског језика - уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, оригинал или оверену фотокопију 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). Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаву са документацијом послати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са
назнаком „За конкурсну комисију“, на адресу школе: ОШ
„Момчило Поповић Озрен“, Глождачки венац 23а, 35250
Параћин.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог именованог за
директора школе, преко 60 дана

35208 Војска
e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/815-0806

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и чл. 140
ст. 1 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, 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

Оглас објављен 27.03.2019. године у публикацији
„Послови“ број 822, поништава се у целости.

Бесплатна публикација о запошљавању

www.nsz.gov.rs

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/8221-492

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитанања
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017
и 27/2018 - др. закон) и Правилника о ближим условима за избор директоа установа образовања и васпитања
(“Службени гласник Републике Србије”, број 108/2015).
За директора школе може бити изабрано лице које има:
одговарајуће високо образовање за наставника (за подручје рада, машинство и обрада метала и текстилство),
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, на основним студијама у
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, дозволу за рад (лиценцу), односно
положен стручни испит за наставника, педагога и психолога, најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након степеног одговарајућег
образовања обуку и положен испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Директору који не положи испит
за директора у року од две године од дана струпања на
дужност престаје дужност директора. Кандидат треба 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 полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може да
оствари вредност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање 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. Кандидат треба да поседује држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога и психолога, потврду о радном искуству (најмање осам година)
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (не старију од шест
месеци), оверен препис - фотокопију лиценце за директора установе ако је кандидат поседује (пријава уз коју
није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима доставља кандидат који
решењем министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован за директора. Доказ се доставља пре
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Наука и образовање
закључења уговора о међусобним правима и обавезама.
Кандидат доставља и: уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и да за кандидата није утврђено
дискриминаторно понашање у поступку и на начин прописан законом (не старије од шест месеци), оригинал или
оверену копију уверења о држављанству (не старије од
шест месеци), доказ да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику), уверење надлежног привредног суда да није
правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (издато након расписивања конкурса),
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од шест месеци), доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), а уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора
школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од шест месеци), преглед кретања
у служби са биографским подацима и предлог програма
рада директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Комисија за избор директора“ или се могу предати
лично секретару школе. Непотпуне или неблговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „1. ОКТОБАР“

23316 Башаид, Војвођанска 65

Наставник предметне наставе наставник географије

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције
директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/19) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“ 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18) 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. Кандидат треба да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе оригинал или оверену фотокопију (не старију од
6 месеци) дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старију
од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се остварује
остварује образовно-васпитни рад (диплома уколико је
образовање стечено на српском језику), извод из казнене
евиденције (оригинал или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора о раду. Након
утврђене испуњености услова за пријем у радни однос,
кандидати који су изабрани упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. По достављеном извештају
са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве са доказима достављају се на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

Сарадник у звању асистент
са докторатом, за ужу
Привредноправну научну област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у члану 85 Закона о високом образовању.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова,
као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

Наставник у звању доцент, за ужу
Грађанскоправну научну област
на одређено време од 5 година

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БЛАГОЈЕ РАДИЋ“
Зупче, 38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Оглас објављен 24.04.2019. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор школе,
на период од 4 године, допуњује се у делу који се
односи на услове, тако што се додаје: доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања,
у складу за одредбама члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење из
казнене евиденције МУП-а, оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
правоснажниом пресудом за привредни приступ (потврда привредног суда, оригинал или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци). У осталом делу конкурс је непромењен.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ “МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
2018/2019. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
Закони и 10/2019), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има држављанство Републике Србије; 3)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4) да зна српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад; 5)
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 утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа по службеној дужности).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, за лица којима још није издата
диплома - оверена фотокопија уверења о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености услова слати на адресу: ОШ „Милоје Симовић”, 34231 Драгобраћа, секретаријату школе, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у члану 74, а на период сагласно члану
75 Закона о високом образовању. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова, као и доказе из члана 72
став 4 Закона о високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ“
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник математике

са 88,89% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене, до њеног повратка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17). Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да
испуњава друге услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству и
уверење да нису осуђивани), заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
За додатне информације обратити се на контакт телефон:
034/832-001.

Први
утисак је
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К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник историје

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, тј.
до повратка запосленог са функције
директора школе, са 35% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен. Кандидати треба да испуњавају
опште услове предвиђене Законом о раду и посебне
услове предивђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће
образовање, и то: професор историје, професор историје
и географије, дипломирани историчар; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ово уверење издаје надлежна полицијска управа);
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати уз одштампан попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја треба да доставе доказе да
испуњавају наведене услове, осим доказа за услов из тачке 2) који се доставља пре закључења уговора о раду. Сви
документи се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 036/5873-889.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцент за
ужу научну област Страни језик енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор филолошки наука. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 3.04.2018.
године), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам
у Врњачкој Бањи (број 1731 од 17.09.2018. године), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-52 од 09.01.2017. године и бр. III-01-305/5 од
26.04.2018. године), Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279 од
11.04.2016. године и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. године),
у складу са којима ће бити извршен избор пријављеног
кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење). Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома,
односно уверења о стеченом високом образовању; уверење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена
претходних степена студија; списак објављених стручних
и научних радова; доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потреб-
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но доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса
кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у
електронској форми на компакт диску - CD, у складу са
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и
бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.). Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

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

Стручни сарадник - библиотекар

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2019.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18). Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова прксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник и стручни сараник који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1 овог Закона. Кандидат треба да поседује: уверење о
држављанству (у оригиналу или овереној копији); доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази које кандидат
прилаже уз потписану пријаву: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе којом се доказује
да је кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија). Доказ
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична
дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Кандидат попуњава и пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић“,
36103 Краљево, Излетничка 10 или лично у секретарија-

ту школе, од 09.00 до 12.00 часова, сваког радног дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. За додатне информације обратити се
секретаријату школе, на телефон: 036/379-700.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ПРВИ МАЈ“

Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/3830-233

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, тј. високо образовање стечено:
на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
оносно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја
рада, педагога или психолога; 2. да је прошао обуку и
положио испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у
року до две године од дана ступања на дужност положи
наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); 3.
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 4. да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6 да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7. да има
држављанство Републике Србије, 8. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: оригинал или оверен препис/фотокопија дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверен препис/фоткопија дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца), оригинал или оверен препис/фотокопија уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе), оригинал или оверен
препис/фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије, уверење да кандидат није осуђиван оравоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд,
уверење о неосуђиваности - привредни суд и уверење о
некажњавању - МУП), потврда о радном искуству, односно годинама рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
потврда одговарајуће установе да је кандидат положио
испит из српског језика (осим кандидата који су средње,
више или високо образовање стекли на српском језику,
што се доказује оригиналом или овереним преписом/
фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања),
лекарско уверење (може и из радног досијеа, а кандидат
који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора
доставити ново лекарско уверење), оригинал или оверен
препис/фотокопија извода из матичне књиге рођених
за кандидате који су променили презиме, односно име
после издавања дипломе, оверена фотокопија доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцена спољашњег вредновања; извештај просветног
саветника (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе); биографија са кратким

22.05.2019. | Број 830 |

41

Наука и образовање
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; докази о стручним и организационим
способностима (необавезно). Уколико се на конкурс (који
остаје отворен 15 дана од дана објављивања) не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог Закона, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен исоит за
директора школе и најмање 10 година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично, у
затвореној коверти, или препорученом поштом на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за директора“.

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у сва звања за ужу
област Математика и информатика
УСЛОВИ: завршен ПМФ - математика или информатика; завршене докторске, магистарске, односно специјалистичке академске студије из научне области за коју
се бира; објављени научно-стручни радови у научним
часописима и зборницима са рецензијама; способност за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуни и друге опште и посебне услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве
на конкурс са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење да нису
осуђивани), којима кандидат доказује да испуњава услове
тражене у конкурсу, доставити у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 10 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ ОРАШАЦ
16201 Манојловце
тел. 016/734-488

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 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; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника основне
школе, за педагога или психолога; да поседује дозволу
за рад наставника основне школе, за педагога или психолога; да поседује дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године
од дана ступања на дужност положи наведени испит);
да има најмање 8 година рада и области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
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на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за 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 и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или оверену копију дипломе о одговарајућем образовању (не старију од 6 месеци); оригинал
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога (не старија од 6 месеци); доказ да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о положном испиту за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); доказ о физичкој и психичкој способности за рад, односно лекарско уверење (доставља се
пре закључења уговора о раду); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију МУП-а (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног суда да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежног суда да није правоснажно осуђиван за привредне преступе (не старије од 6 месеци); биографија са кратким прегледом радног искуства и
предлог програма рада директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом слати на напред наведену
адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона: 016/734-488.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Наставник хемије

са 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са функције директора, а најдуже до
истека мандата
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) у
даљем тексту Закон, и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11
и 9/13): професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар
за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство; дипломирани хемичар - професор
хемије; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани хемичар - мастер; професор биологије - хемије;
професор физике-хемије; дипл.инг. хемије - аналитички
смер; дипл.инг. хемије - биооргански смер; дипломирани
професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор биологије-хемије мастер; професор географије
- хемије; мастер хемичар; мастер професор хемије; 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 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 Републи-

ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Напомена: уколико кандидат не поседује
лиценцу за наставника, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, обавезан је да
стекне у року од једне, а највише две године, од дана
пријема у радни однос као услове за полагање испита за
лиценцу наставника.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају следећа
документа којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о завршеном одговарајућем
високом образовању (оверена фотокопија); краћу биографију; уверење из МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона; 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). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања на адресу школе. Достављена документа се
неће враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦРВЕНКАПА“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач

на одређено време ради замене, до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије) и
специјалистичке струковне студије, по прописима који су
уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање - васпитач, у складу са
законом; да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности - податке из казнене евиденције издате од стране
МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (нови образац); доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику). Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији, осим извода из матичне књиге рођених чија копија не мора бити оверена. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави
лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити лично или поштом на адресу установе, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Ближе информације
о огласу могу се добити код секретара установе, телефон: 015/471-092. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

НИШ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Мехтроника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом обра-
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Наука и образовање
зовању, чланом 165 став 8 и став 10 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања,
када је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 1. пријаву;
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата.

Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Теоријска и
примењена механика флуида
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом образовању, чланом 165 став 8 и став 10 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања,
када је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 1. пријаву;
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата.

Наставник за избор у звање
доцент или ванредни професор
за ужу научну област Теоријска и
примењена механика флуида
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања,
када је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у
звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
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да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 1. пријаву;
2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који
се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата.
ОСТАЛО: Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће се
неуредним и неће бити разматране, о чему факултет
доноси посебан закључак.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
запосленог са функције коме мирује
радни однос због избора, односно
именовања на место директора школе
у првом мандату
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе физичког васпитања и звање у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016,
2/2017 и 13/2018), професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке
културе; професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; мастер професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе-претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони 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. Диплома о стручној спреми стеченој 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, односне групе предмета; 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; 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. Уз пријаву на конкурс кандидат

треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; потписану биографију; 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; 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 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, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду).
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену адресу.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник географије

за 10 часова недељне наставне норме,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3) дипломирани географ - просторни планер; (4)
дипломирани професор географије - мастер; (5) мастер
географ; (6) мастер професор географије; (7) дипломирани географ - мастер. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије. У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања 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. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника треба да има стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 Закона 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. Лице из става 1
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тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са биографијом, изводом
из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: Прва
нишка гимназија „Стеван Сремац“ Ниш, Вожда Карађорђа
27. Осим тога, вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата за наставника од стране
Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Теоријска физика и
примене за рад
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани физичар или мастер физичар,
студент докторских студија - физика, за рад на одређено
време од 3 године. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију,
оверене копија диплома са претходних нивоа студија и
одговарајуће додатке дипломи или уверења о положеним
испитима, доказ да је студент докторских студија, списак
научних радова као и саме радове, уколико их кандидат
има.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Референт за финансијскорачуноводствене послове благајник
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање: средње образовање,
четврти степен стручне спреме стечен након завршене
гимназије или средње економске школе; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву по расписаном
конкурсу за референта за финансијско-рачуноводствене
послове - благајник на неодређено време, са пуним радним временом, кандидат треба да поднесе: оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; пријаву на конкурс са кратком
биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан
од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
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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,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Неблаговремене, непотпуне
и неисправне пријаве се неће разматрати. На радном
месту референта за финансијско-рачуноводствене послове - благајника може бити запослено лице које је стекло
четврти степен стручне спреме након завршене гимназије
или средње економске школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошпљавање „Послови”. У
поступку одлучивања о избору кандидата Комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку
процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од
8 дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима, Комисија доноси одлуку
о избору. Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве послати на адресу: Основна школа „Свети Сава”, Гарсија Лорке
бб, Ниш, са назнаком „За конкурс - пријем у радни однос
на неодређено време референта за финансијско-рачуноводствене послове – благајника“. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на број
018/233-891.

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“ НИШ

рије од 6 месеци; доказ да зна српски језик, за кандидата који није стекао одговарајуће образовање на српском
језику обавезан је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о положеном испиту за директора/
изабрани кандидат који нема положен испит дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност; доказ о раду у области образовања; извод из
матичне књиге рођених; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, односно извештај
просветног саветника уколико кандидат поседује; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
предходно обављали дужност директора установе); доказ
да се против кандидата не води кривични поступак - уверење из суда, не старије од 6 месеци; доказ привредног
суда да против кандидата није подигнута оптужница за
кривична дела против привреде и правног саобраћаја,
не старије од 6 месеци; биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора школе за мандатни период. Документација се подноси у оригиналу или оверене копије. Пријаве на конкурс
се достављају лично у секретаријату школе или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор
директора“ (са назнаком: „Не отварати“). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Додатне информације могу се добити на тел. 018/257-433.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

18000 Ниш, Јеронимова 18

Директор

Спремачица

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5,
чланом 139 став 1 тачка 1)-5) и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, број 88/17 и 27/18 - др. закон) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 108/15). За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: има одговарајуће образовање из чл. 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019); 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 момбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; лице
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад/лиценцу или положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога гимназије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик; има завршену обуку и положен испит за
директора установе; најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о завршеном одговарајућем образовању; доказ да поседује дозволу за рад/лиценцу; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а, не старије од 6 месеци;
доказ о држављанству (уверење о држављанству), не ста-

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
(завршену основну школу); 2. да има психичку, физичку и
здраствену спосбност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат
треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из МК
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење да лице није осуђивано (извод из казнене евиденције од полицијске управе), лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да кандидат има средње образовање - медицинска сестра - васпитач или одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или
специјалситичке струковне студије) на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач, 2.
да има психичку, физичку и здраствену спосбност за рад
са децом и ученицима 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да кандидат зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
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Наука и образовање
кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод
из МК рођених, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, потврду или уверење да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе, уверење да лице није осуђивано (извод из казнене евиденције од полицијске управе), лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
10 извршилаца
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистиче струковне
студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и мастер
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године - васпитач, 2. кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским преносом бодова; 3. да има психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са децом и
ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6. да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверење о стеченој стручној спреми; извод из МК рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); потврду или уверење од високошколске установе да
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; ако кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потврду или уврење да је положио испит из српског
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да лице није осуђивано (извод
из казнене евиденције од полицијске управе); лекарско
уверење изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом и краћом биографијом могу доставити
лично или поштом на горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здраствену спосбност 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
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лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампани примерак пријемног
формулара који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете кандидати су дужни да
доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми
(диплома), извод из МК рођених, уверење о држављанству, доказ о познавању језика на коме се обавља образовно-васпитни рад, уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључивања уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом доставити на горенаведену адресу.

уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци)
и да зна српски језик и језик на коме се оставрује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору
наставника директор ће извршити ужи избор кандидата
који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Документацију заједно са одштампаним
пријемним формуларом достављају установи на горенаведену адресу.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

на мандатни период од 4 године

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 - др. закон) у даљем
тексту: Закон. За директора школе може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање стечено
на: студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога школе; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача
и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), као доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања,
ако је кандидат претходно обављао дужност директора
школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Наставник српског и босанског
језика

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом: одговарајуће образовање у складу са чл. 139,
140, 142 и 155 Закона система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17), које је стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјлистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005 године; одговарајући степен и врсту обазовања према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни преглед”
број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установиу току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским преносом бодова, наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије, психологије
или положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог
Закона; да има психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се
подноси пре закључивања уговора о раду са изабраним
кандидатом); 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 малолоетног лицаили
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита.
ОСТАЛО: Уз захтев потребно је доставити: диплому
или оверен препис дипломе о завршеном образовању,
исправу коју издаје високошколска установа а којом кандидати доказују да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије, доказ да су положили испит, односно испит за лиценцу; извод из МКР;

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15
e-mail: os.rbtrsotutin@gmail.com
тел. 020/811-110

Директор

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну
биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (дозволи за рад); обуку и положен испит за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у року који предвиђа закон); потврду
да има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (не старије од 6 месеци); уверење из суда
да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
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старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); оквирни план и програм рада директора школе за време трајања мандата од 4 године, као и остала
документа која могу послужити као доказ о стручним и
организаторским способностима; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, уколико се на конкурс појави лице које је
претходно обављало дужност директора установе; доказ
да зна језик на којем се остварује васпитно-образовни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „Рифат Бурџовић Тршо“ Тутин, Његошева 15, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или
поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс
се неће узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе, од 9.00
до 14.00 часова, на број телефона: 020/811-110.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21432 Гајдобра
Нова Гајдобра, Невесињска 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140
став 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018,
10/2019) и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 108/2015) и то: да поседује одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено за наставника,
педагога или психолога за рад у основној школи и то: 1.
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; лице из става 1
тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да има завршену обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђивано за
привредни преступ у вршењу раније дужности, да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и уз одштампан и попуњен формулар треба да достави: преглед кретања у служби, са
биографским подацима и оквирним планом рада за вре-
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ме мандата; диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном
испиту за директора установе (уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је да положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
извод из матичне књиге рођених; уверење одговарајуће
високошколске установе о знању српског језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); уверење
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (издат
по објављивању конкурса); уверења надлежног 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 наведена кривична дела
(издат по објављивању конкурса); уверење надлежног
привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности
(издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (може и из досијеа, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора о раду
доставити ново лекарско уверење); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај
просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања школе (овај доказ достављају само кандидати који су раније вршили дужност директора установе).
Документација се подноси у оригиналу или у фотокопији
овереној од стране јавног бележника. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс, одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, својеручно потписану, заједно са потребном документацијом, доставити школи на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“ или лично у секретаријату школе од 8 до 13 часова
сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
комисија неће узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на телефон број 021/762-054.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Енергетска
електроника, машине и погони
и обновљиви извори електричне
енергије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука
- електротехника 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 доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Англистика и језик струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор лингвистичких 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 Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

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

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Графичко инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор графичког инжењерства и дизајна, услови прописани чланом 85 Закона о високом образовању 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;
оотврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима, односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката, студија,
патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за
ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; доказе о руковођењу или учешћу у научним,
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким,
мастер и докоторским академским студијама. За избор у
звање асистента приложити и: потврду да је кандидат
студент докторских студија. Уколико кандидат поседује
диплому магистра наука, односно магистра уметности
и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске
дисертације, односно докторског умнетничког пројекта.
За избор у звање: доцента, доцента или ванредног професора, ванредног професора или редовног професора
приложити и: попуњен електронски образац: реферат
комисије о кандидатима за избор у звање nastavnikaUNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs
и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку
одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл.
За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За
чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је
доставити решење о именовању комисије. За учешће у
програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк
са сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно је
доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са
Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља услов
за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да
аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања.
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Наука и образовање

ОШ „ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

21000 Нови Сад, Максима Горког 54

Наставник предметне наставе физичко васпитање

са 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља 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 и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог
закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године или више образовањем. Докази о
испуњености услова из става 1) тачке 1), 3)-5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз одштаман
пријавни формулар, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, документа која се достављају уз пријаву за конкурс су: пријавни формулар, одштампан и попуњен; препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; оверена фотокопија доказа о знању српског језика и језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверена фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на
претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
на адресу: ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад, Максима
Горког 54, са назнаком „За конкурс“. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
021/6612-957, локал 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Бачко Добро Поље
Маршала Тита 85

Наставник предметне наставе наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутнe запосленe
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије или основне студије у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да има пси-

Бесплатна публикација о запошљавању

хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику),
доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
кратку биографију. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора. Кандидати попуњавају
пријавни формулар доступан на званичној инетрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са
одштампаним формуларом достављају горенаведену документацију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат
је дужан да прибави пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и испуњавају
услове конкурса, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су навели
у својим пријавама. Пријаве са потребном документацијим
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Вук Караџић“,
Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање,
као ни фотокопије документа која нису оверене од стране
надлежног органа (јавног бележника, органа градске или
општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се добити
код секретара школе, од 9.00 до 13.00 часова, на телефон:
021/724-029.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Стоматологија
(Болести зуба и ендодонција)
радно време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

УСЛОВИ 1: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
редовног професора утврђени чланом 74 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 23 Правилника о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.

2. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Стоматологија
(Ортопедија вилица)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Ендокринологија и болести
метаболизма)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

УСЛОВИ 2-3: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и члан 23 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. Посебан услов:
кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе
доказ да су у радном односу у установи која је наставна
база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије
диплома, списак радова и публикација (у два примерка),
оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о
њиховом објављивању. Доказ о некажњавању прибавиће
Медицински факултет Нови Сад службеним путем, осим
за кандидате који нису рођени у Републици Србији. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе
- наставник информатике и
рачунарства

са 45% радног времена, на одређено
време, ради замене директора коме
мирује радни однос због избора на
функцију директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон и 10/2019, даље
Закон), као и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и 13/2018) и то: да има одговарајуће
високо образовање, 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне 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, трансдисциплинарнестудије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
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ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старији од шест месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља
кандидат само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу са
чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ
„Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com
тел./факс: 012/667-056

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најдуже до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони и 10/2019), и то:
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони
и 10/2019), као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 3/18); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану молбу са биографијом;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном
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испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене
евиденције; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената која нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел./факс: 012/250-119

Наставник географије

на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са
функције, а најдуже до 31.08.2019.
године, за 35% радног времена (у
оквиру 14-часовне радне недеље)
УСЛОВИ: Кандидат за наставника је обавезан да уз писани захтев за пријем у радни однос на одређено време,
фотокопију очитане личне карте са чипом или личне
карте без чипа, достави и следећа документа: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности из надлежног
основног суда, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (овај документ - извод из КЕ - прибавља се у надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави
кандидат прибавља га основна школа); диплома или уверење о стеченом високом образовању на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће
врсте занимања) или о стеченом академском називу
мастер на студијама другог степена за наставника из чл.
140 ст. 1 и 2 закона; уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, односно уверење о здравственом стању
кандидата, из надлежне службе медицине рада, које се
подноси непосредно пре закључења уговора о раду, уверење или потврда да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Наставник треба да испуњава услове прописане чл. 140
ст. 1 и 2, чл. 139, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/2017, 27/ 2018) и да има стручну спрему прописану
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника
може да обавља лице које је стекло високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 141 ст. 7 Закона).
Наставник мора да има и обавезно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина које је стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). 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
чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона).

Васпитач у припремном
предшколском програму

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидат за васпитача је обавезан да уз писани захтев за пријем у радни однос на одређено време,
фотокопију очитане личне карте са чипом или личне
карте без чипа, достави и следећа документа: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности из надлежног
основног суда, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (овај документ - извод из КЕ - прибавља се у надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави
кандидат прибавља га основна школа); диплома или уверење о стеченом високом образовању на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће
врсте занимања) или о стеченом академском називу мастер на студијама другог степена за васпитача у припремном предшколском програму из чл. 140 ст. 1 и 2 закона,
односно изузетно диплома или уверење о стеченом одговарајућем високом образовању на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или вишим образовањем (VI степен стручне спреме одговарајуће врсте
занимања) за васпитача у припремном предшколском
програму из чл. 140 ст. 3 закона; уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, односно уверење о здравственом
стању кандидата, из надлежне службе медицине рада,
које се подноси непосредно пре закључења уговора о
раду; уверење или потврда да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Васпитач треба да испуњава услове прописане чл. 140 ст.
1 и 2, чл. 139, чл. 141 ст. 6, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/2017, 27/ 2018) и да има стручну спрему прописану
Правилником о организацији и систематизацији послова.
Послове васпитача може да обавља лице које је стекло
одговарајуће образовање на језику на коме се остварује
тај рад или је положило испит из језика са методиком, по
програму одговарајуће високошколске установе (чл. 141
ст. 6 Закона). Васпитач мора да има и обавезно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина које је стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142
ст. 1 Закона). Сматра се да васпитач који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона).

Наставник физике

на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене са боловања
(одржавање трудноће)

Наставник физичке културе

на одређено време преко 60 дана, до
повратка помоћника директора са
функције, а најдуже до 31.08.2019.
године, за 60% радног времена (у
оквиру 24-часовне радне недеље)
УСЛОВИ: Кандидат за наставника је обавезан да уз писани захтев за пријем у радни однос на одређено време,
фотокопију очитане личне карте са чипом или личне карте без чипа, достави и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
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Наука и образовање
Србије, уверење о неосуђиваности из надлежног основног
суда, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (овај документ извод из КЕ
се прибавља у надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави кандидат прибавља га основна школа); диплома или
уверење о стеченом високом образовању на основним
студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања) или о стеченом академском
називу мастер на студијама другог степена за наставника из чл. 140 ст. 1 и 2 закона; уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, односно уверење о здравственом
стању кандидата, из надлежне службе медицине рада,
које се подноси непосредно пре закључења уговора о
раду; уверење или потврда да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Наставник треба да испуњава услове прописане чл. 140
ст. 1 и 2, чл. 139, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/2017, 27/ 2018, 10/2019) и да има стручну спрему
прописану Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове
наставника може да обавља лице које је стекло високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 141 ст. 7
Закона). Наставник мора да има и обавезно образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
које је стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). 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
чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона).

врста образовања прописана чланом 4 став 1 тачка 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС Просветни преглед”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017 и 13/2018), 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) познавање
српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати потребну документацију достављају
установи. Психолошку процену способности кандидата за
наставника за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени документи морају
бити оригинали или фотокопије оверене у основном суду
или општинској управи или код јавног бележника, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно приложени
документи, неће бити узети у разматрање. Захтеви за
пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова
конкурса достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ
„Дуде Јовић“ Жабари, Кнеза Милоша 117, 12374 Жабари.
Телефони за информације: 012/250-119, 012/250-109 и
012/250-767.

ОШ „МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Стручни сарадник - библиотекар

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, тј. високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 - др. закони) и

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који
преузима са званичне интернет странице Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја, доставља још
и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова као доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уврење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа са
домом ученика „Соња Маринковић“, Пожаревац, Илије
Бирчанина 70, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити у Пољопривредној школи
са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу или
преко телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

ПРИЈЕПОЉЕ
Акмачићи, 31320 Нова Варош
тел. 033/670-950

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до повратка са
функције директора школе, а најдуже
до 28.02.2023. године, место рада ИО
Вилови
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 за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: пријавни формулар (пожељно 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 не старије од 30 дана. 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. Напомена: школа је удаљена 5 км од аутобуског
стајалишта.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са боловања, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника разредне наставе 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 Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. 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 од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат који 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: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију,
не старије од 6 месеци; диплому о стеченом образовању
- 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 (обавезно за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику); оверену копију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стеченом 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 је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата
комисија ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 026/771-155.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од
31.10.2018. године поништава се за радна места:
наставник математике и наставник информатике,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.
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Наука и образовање

ОШ ”СВЕТИ САВА”

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутне запослене до њеног повратка
на рад
УСЛОВИ: основна школа; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Докази о испуњености услова из става 1 тачка
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
и одштампаног заједно са потребном документацијом о
испуњености услова доставе установи. Документа се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 026/663-999
(секретар) или 026/663-990 (директор).

СОМБОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ

25250 Оџаци, Школска 20
тел. 025/5746-118, факс: 025/5742-166
e-mail: tsodzacidirektor@mts.rs
www.tehnickaskolaodzaci.edu.rs

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.
гласник” РС број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 УС и 113/17),
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), односно чланом 4 Правилника
о унутрашњој систематизацији радних места и послова у
Техничкој школи у Оџацима и то: 1) да има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 132 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник” РС бр. 88/17, 27/18 др. закон и
10/19) секретар школе мора да има одговарајуће образовање из области правних наука и то: образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, спец. академске студије), из
области правних наука. Образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. из области правних наука. Кандидати морају
попунити пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан образац подносе заједно
са потребном документацијом установи. У пријави кандидат поред попуњеног формулара са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја подноси и доказе
о испуњености услова конкурса и то: доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
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рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа
унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Сви докази морају бити достављени као оригинал или
оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана
од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
ће након пријема резутата процене способности за рад
са децом обавити разговор са кандидатима након чега ће
донети одлуку о избору кандидата, најкасније у року од 8
дана од обављеног разговора. Разговор са кандидатима
обавиће се у просторијама Техничке школе у Оџацима,
а кандидати ће о тачном времену разговора бити обавештени на адресу или број телефона који су навели у
пријавама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или поштом на адресу школе са назнаком
“За конкурс за пријем у радни однос”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра
2005. године,за наставника основне школе,педагога или
психолога. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има дозволу за рад
(лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника;
3) да има дозволу за рад директора - лиценцу за директора (кандидат који нема ту лиценцу може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора положи у року
од две године од дана ступања на дужност); 4) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 5) 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
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство
Републике Србије; 7) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик); 8) да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1
и 2 Закона, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан да
достави следећу документацију: 1) диплому о стеченом
образовању (оригинал или оверену фотокопију); 2) уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном

испиту (дозволи за рад) (оригинал или оверену фотокопију); 3) дозволу за рад директора, односно лиценцу за
директора школе (ако је кандидат поседује) (оригинал
или оверену фотокопију); 4) уверење о држављанству, не
старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) извод из матичне књиге рођених (оргинал или
оверена фотокопија); 6) доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - оригинал или оверену фотокопију (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 7) оригинал или оверену фотокопију уверења из суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); 8) оригинал или оверену фотокопију уверења да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије
од 6 месеци); 9) оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не старије од 6 месеци); 10)
потврду о радном искуству; 11) уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, не старије од шест месеци, (оргинал
или оверену фотокопију); 12) извештај просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат
претходно обављао дужност директора установе), 13)
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично или
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. За додатне информације обратити се
секретару школе на телефон 022/561-420.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ
ДИОГЕН“
22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел./факс: 022/2438-114

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и 28/2018), као и
Правилника о врсти и степену образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања, прописује услове
за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи, може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: има одговарајуће образовање;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија); није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс осим доказа да има психичку, физичку и
зравствену способност за рад са децом и ученицима који
се прибавља пре закључења уговора о раду. Чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је, да наставник, васпитач и стручни
сарадник, јесте лице које је стекло одговарајуће високо
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 интердисциплине, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука. На основним
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Наука и образовање
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005 године. Чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, прописано 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. Образовање 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. Правилникомо врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17
и 13/18), прописани су степен и врста образовања, за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног
рада, на радном месту стручног сарадника и то: педагог;
професор педагогије; дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије; дипломирани школски психолог-педагог; дипломирани педагог; мастер педагог;
дипломирани педагог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, и за
психолога и педагога, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
бодова из развојно-педагошких предмета.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ
да има одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе); да је држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству РС, оригинал, или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 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 да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); потврду или уверење из надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за
наведена кривична дела, (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); потврду о стеченом обаразовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, које је 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, (оригинал или оверена копија). Доказ да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на
српском језику или уверење одговарајуће високошколске
установе да је лице положило испит из српског језика са
методиком, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. У складу са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 у вези са
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и
технолишког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи. Пријава на конкурс, обавезно мора да садржи:
податке о радном месту на које кандидат конкурише и
податке о кандидату, име и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон кандидата и
адресу електронске поште, уколико је кандидат поседује.
Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити код секретара школе лично
или на телефон: 022/2438-114.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА

Сарадник у свим звањима (сарадник
у настави, на годину дана; асистент
или асистент са докторатом, на
три године) за ужу научну област
Рачунарско инжењерство

Наставник у звању ванредни
професор, научна област
Хидротехника

Сарадник у свим звањима (сарадник
у настави, на годину дана; асистент
или асистент са докторатом, на
три године) за ужу научну област
Развојно машинство

СУБОТИЦА

24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

на одређено време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор наука - грађевинарство, радно искуство
5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене чланом
75 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017) и чланом 2 Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017.
године и члана 122 став 2 бр. 278/2-30.04.2013. године и
измена и допуна Статута 487-1/27.06.2016. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку
биографију, диплому факултета, диплому доктора наука
и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5
година. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања
у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе
информације се могу добити на телефон: 024/554-300.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Наставник на струковним студијама
- предавач или виши предавач за
ужу научну област Електротехничко
инжењерство
на одређено време од пет година

Наставник на струковним студијама
- предавач или виши предавач за
ужу научну област Математика и
рачунарство
на одређено време од пет година

Наставник на струковним студијама
- предавач или виши предавач
за ужу научну област Рачунарско
инжењерство
на одређено време од пет година

Наставник на струковним студијама
- предавач или виши предавач
за ужу научну област Развојно
машинство
на одређено време од пет година

Наставник на струковним студијама
- предавач или виши предавач
за ужу научну област Машинска
енергетика
на одређено време од пет година

Сарадник у свим звањима (сарадник
у настави, на годину дана; асистент
или асистент са докторатом, на
три године) за ужу научну област
Електротехничко инжењерство
Сарадник у свим звањима (сарадник
у настави, на годину дана; асистент
или асистент са докторатом, на
три године) за ужу научну област
Математика и рачунарство

Сарадник у свим звањима (сарадник
у настави, на годину дана; асистент
или асистент са докторатом, на
три године) за ужу научну област
Машинска енергетика
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају услове услове утврђене чл. 74, 83, 84 и 85
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), чланом 32 и 37
Статута Високе техничке школе струковних студија у
Суботици и чланом 5, 6, 11, 12 и 13 Правилника о избору
у звања наставника и сарадника школе.
Уз пријаву на конкурс за избор наставника на
струковним студијама, сви кандидати подносе:
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету, потврду о
оцени педагошког рада - мишљење студената, уколико
кандидат поседује педагошко искуство, списак објављених стручних радова, као и саме радове (на захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из МК рођених,
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ
да није под истрагом (прибавља се у суду); додатно и за
предавача диплому о академском звању магистра наука,
односно диплому о стручном називу специјалисте академских студија, за вишег предавача диплому о научном
називу доктора наука и доказ да има најмање пет година педагошког искуства на високошколској установи, а у
задњих 7 година, из уже научне области за коју се бира.
Уз пријаву на конкурс за избор сарадника, у свим
звањима, кандидат подноси: биографију са подацима
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету односно о стеченом првом степену студија, уверење о држављанству, извод из МК рођених, доказ
да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није под
истрагом (прибавља се у суду); додатно и за сарадника у
настави доказ да је студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија или студент мастер
струковних студија или специјалистичких струковних студија, као и доказ да је студије првог степена завршио са
просечном оценом најмање 8, за асистента доказ да је студент докторских студија и доказ да је сваки од претходних
стпена студија завршио са просечном оценом најмање 8
или доказ да је магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације, за асистента са докторатом доказ
да је стекло научни назив доктора наука из уже научне
области за коју се бира.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити Секретаријату школе, на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Агроекономија
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер економиста - студент докторских студија одговарајуће области који је сваки од претходних
нивоа студија завршио просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао за наставни рад, односно, под истим
условима магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статута
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018.
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Наука и образовање
године, Статута Економског факултета у Суботици бр.
01- 1812 од 31. маја 2018. године, и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15. јануара 2013. године, са изменама и
допунама од 7. марта 2013. године и 10. новембра 2016.
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са податцима о досадашњем раду, фотокопију личне карте (у случају
чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, потврду о статусу
студента на студијама трећег степена, односно потврду
да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, као и све остале
доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и
Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати запримљену конкурсну
документацију кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса.

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

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Маркетинг и
трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области
Маркетинг и трговина. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”
88/17) Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1
од 8. марта 2018. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године,
Правилника о ближим мимималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од
3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра
2016. године, 8. марта 2018. године и 9. октобра 2018.
године), и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15.
новембра 2018. године. Уз пријаву приложити: образац
- Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор
у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о
пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs),
биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и
Факултета.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Агроекономија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области
Агроекономија. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта
2018. године, Статута Економског факултета у Суботици
бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор у звања наставника
на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године
(измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта
2018. године и 9. октобра 2018. године), и Правилника
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о избору наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
Уз пријаву приложити: образац - Подаци о кандидату
пријављеном на конкурс за избор у звање наставника
Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на
CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију
личне карте (у случају чиповане личне карте потребно
је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе
да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
које издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, као
и све остале доказе који упућују на испуњеност услова
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Финансије и рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука, са докторском дисертацијом из уже научне
области Финансије и рачуноводство.Поред наведених
услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” 88/17) Статута Универзитета у Новом Саду
бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја
2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне
од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9.
октобра 2018. године), и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године. Уз пријаву
приложити: образац - Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима)
у штампаној форми и у електронској форми на CD-у
(образац и упутство су доступни на сајту Универзитета
у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију
личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду
о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима
Универзитета и Факултета.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/426-553

Наставник биологије

за 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
са одсуства са рада
УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система
образовања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17), кандидат треба да
испуњава следеће услове за пријем у радни однос: 1)
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ бр. 10/19) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 13/18); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду
- оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и

васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17); 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 10/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“
бр. 13/18); 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци;
да зна српски језик (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; у
том случају кандидат доставља оригинал писани доказ
или оверену фотокопију да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе - издаје надлежна високошколска установа). Кандидат
попуњава пријавни формулар који може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs - формулар за
пријем у радни однос у установама образовања и васпитања). Документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом кандидат може доставити
лично, од 8.00 до 13.00 часова, у секретариајату школе
или поштом на адресу школе. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса у побликацији
„Послови“, не рачунајући дан објављивања (са назнаком „За конкурс“). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Школа нема обавезу да кандидату
враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број телефона: 015/426-553.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања,
и то: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 и 10/19), односно 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; кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
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и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокпију
индекса или уверење високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду,
односно уверење високошколске установе да кандидат
испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања или оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или стручних сарадника; доказ о држављанству Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења о држављанству); доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто
се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); уверење о неосуђиваности. Образац
пријаве под називом “Формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе: Основна
школа „Алекса Дејовић“, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно, са назнаком „За конкурс - педагог“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 031/531-950.

ВАЉЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“
14213 Памбуковица
тел. 014/481-108

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 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 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 одгова-рајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142
став 1 Закона. 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 две године од дана заснивања радног односа у
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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 две године од дана заснивања
радног односа у установи), 3. лице које је засновало
радни однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог (најдуже две 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. Потребна стручна спрема је: дипломирани хемичар,
професор хемије, професор хемије и физике, професор
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије,
дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство, професор биологије и хемије,
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије
- мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани педагог
за физику и хемију; дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер; дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије; мастер хемичар; мастер професор физике и хемије; мастер
професор биологије и хемије; мастер физикохемичар.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне студије хемије. Кандидат треба и: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3) да има држављанство Републике Србије;
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да обавезно достави: пријавни формулар; 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 издаје високошколска установа или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу- за оне кандидате који то поседују);
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена фотокопија; доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 2 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 сматра се и доказом о знању
српског језика под тачком 4; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, 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 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.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се
секретару школе на телефон: 014/481-108.

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду треба
да испуњава и услове предвиђене одредбама чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласнк РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и
10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 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 и 13/2018) за рад на
радном месту наставника разредне наставе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународноим правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: 1. оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има
високо образовање стечено на студијама другог степена допставља оверену копију дипломе другог степена и
оверену копију дипломе основних академских студија, 2.
оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 3. оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, 4. уверење
о неосуђиваности не старије од 6 месеци (овај документ
издаје МУП - Полицијска управа), 5. радну биографију у
којој обавезно наводе да ли су вршили психолошку процену способности код НСЗ и када су је вршили, телефон
за контакт, 6. доказ да зна српски језик на којем се остварује 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
одштампаним пријавним формуларом, доставља се школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком
директора 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 бројеве 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 конкурсну комисију”, на адресу: Основна
школа „Вук Караџић“, Пионирска 5, Врање.
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Зрењанин, Новосадска 2A
тел./факс: 023/561-413
е-mail: medicinskaskolazr@gmail.com

Наставник прeдмeтнe нaстaвe нaстaвник гинекологије са негом

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 15% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глaсник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно
да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је стекло
а) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe
студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe
прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe
oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; б) нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; в) изузeтнo, нaстaвник и вaспитaч jeстe
и лицe сa стeчeним oдгoвaрajућим висoким oбрaзoвaњeм
нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo
струкoвнe и спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe или вишим oбрaзoвaњeм;
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa сeстрa - тeхничaр; вишa мeдицинскa сeстрa; струкoвнa мeдицинскa
сeстрa; oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; вишa гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa
сeстрa; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa сeстрa бaбицa; диплoмирaнa мeдицинскa сeстрa; мaстeр мeдицинскa
сeстрa; вишa мeдицинскa сeстрa oпштeг смeрa; вишa
мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa; виши мeдицински тeхничaр;
диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe - мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe. Лице треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита зa oбрaзoвни прoфил гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa.

Наставник прeдмeтнe нaстaвe нaстaвник акушерства са негом

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 27,14% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глaсник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно
да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је стекло
а) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe
студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe
прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe
oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; б) нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; в) изузeтнo, нaстaвник и вaспитaч jeстe
и лицe сa стeчeним oдгoвaрajућим висoким oбрaзoвaњeм
нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo
струкoвнe и спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe или вишим oбрaзoвaњeм;
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
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стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa сeстрa - тeхничaр;
вишa мeдицинскa сeстрa; вишa струкoвнa мeдицинскa
сeстрa; oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; вишa гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa
сeстрa; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa сeстрa бaбицa; диплoмирaнa мeдицинскa сeстрa; мaстeр мeдицинскa
сeстрa; вишa мeдицинскa сeстрa oпштeг смeрa; вишa
мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa; виши мeдицински тeхничaр;
диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe - мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe. Лице треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита зa oбрaзoвни прoфил гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверена фотокопија
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у
подручју рада Здравство и социјална заштита зa oбрaзoвни прoфил гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1
тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал
или оверена фотокопија уверења (извода из казнене
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом
139 став 1 тaчка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 023/533-270.

Пословни центри НСЗ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Зрењанин, Новосадска 2A
тел./факс: 023/561-413
е-mail: medicinskaskolazr@gmail.com

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - oдлукa УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да:
1) има одговарајуће образовање у складу са Прaвилникoм
o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa у Медицинској
шкoли у Зрењанину: на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године стечено звање дипломирани економиста односно специјалиста струковни економиста; на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године - стечено звање мастер економиста, струковни мастер
економиста и специјалиста економиста; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године-стечено звање дипломирани економиста; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6) поседује знање рада на рачунару; 7) сертификат о стручном звању из области рачуноводства; 8) има 5 година радног искуства на рачуноводственим пословима; 9) да није кажњаван за кривична
дела која га чине неподобним за обављање послова из
области рачуноводства.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тaчка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и да није
кажњавано за кривична дела која га чине неподобним
за обављање послова из области рачуноводства; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; потврду, уверење или други доказ да кандидат има 5 година радног искуства на
рачуноводственим пословима са кратким описом послова
(оригинал или оверена копија); сертификат о стручном
звању из области рачуноводства (оригинал или оверена
копија). Напомене: с обзиром да се услови за оспособљавање стручних лица и стицање стручних звања уређују се
националним стандардом који није донет, пријаве кандидата без приложеног сертификата из области рачуноводства сматраће се потпуним; доказ о испуњености услова
у погледу знања рада на рачунару - приликом обављања
разговора извршиће се и провера поседовања знања
рада на рачунару, провера поседовања знања рада на
рачунару обавља се практичним радом на рачунару, а
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Наука и образовање
задатке које кандидати треба да испуне комисија утврђује
јединствено за све кандидате пре почетка обављања разговора. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 023/533-270.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел./факс: 023/548-820
е-mail: oszarko@oszzrenjanin.edu.rs
www.oszzrenjanin.edu.rs

Оглас објављен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ 03.04.2019. године,
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник историје

у другом образовном циклусу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 45%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), члану 3 став 1
тачка 6 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 13/18), као и
да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима
школе и то: 1) да има одговарајуће високо образовање,
те да има следећи стручни назив за занимање за радно
место: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје. Кандидат треба
и: 2) да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или 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,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да је држављанин РС; 6) да зна
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7) да
је пунолетан; 8) да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Докази о испуњености услова
достављају се искључиво у папирној форми (пријаве поднете електронски неће се узимати у обзир). Фотокопије
приложених докумената морају бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању услова
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2A
тел./факс: 023/561-413
е-mail: medicinskaskolazr@gmail.com

Наставник прeдмeтнe нaстaвe нaстaвник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
96,43% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глaсник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно
да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је стекло
а) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe
студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe
прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe
oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; б) нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; в) изузeтнo, нaстaвник и вaспитaч jeстe
и лицe сa стeчeним oдгoвaрajућим висoким oбрaзoвaњeм
нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo
струкoвнe и спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe или вишим oбрaзoвaњeм.
У складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa сeстрa тeхничaр; струкoвнa мeдицинскa сeстрa; oргaнизaтoр
здрaвствeнe нeгe; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa
сeстрa; диплoмирaнa мeдицинскa сeстрa; мaстeр мeдицинскa сeстрa; вишa мeдицинскa сeстрa oпштeг смeрa;
вишa мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa
мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa; виши мeдицински
тeхничaр; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe;
диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe - мaстeр;
мaстeр oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; мaстeр прoфeсoр
прeдмeтнe нaстaвe (прeтхoднo зaвршeнe oснoвнe aкaдeмскe студиje у oблaсти здрaвствa). Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник прeдмeтнe нaстaвe нaстaвник инфектологије са негом

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
3,57% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глaсник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно
да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је стекло
а) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe
студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe
прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe
oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; б) нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; в) изузeтнo, нaстaвник и вaспитaч jeстe
и лицe сa стeчeним oдгoвaрajућим висoким oбрaзoвaњeм
нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo
струкoвнe и спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe или вишим oбрaзoвaњeм.
У складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa сeстрa - тeхничaр; вишa мeдицинскa сeстрa; струкoвнa мeдицин-

скa сeстрa; oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; спeциjaлистa
струкoвнa мeдицинскa сeстрa; диплoмирaнa мeдицинскa
сeстрa; мaстeр мeдицинскa сeстрa; вишa мeдицинскa
сeстрa oпштeг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa;
виши мeдицински тeхничaр; диплoмирaни oргaнизaтoр
здрaвствeнe нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe
нeгe - мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe. Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo
зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу
oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и
злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa
кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa
дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe,
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других
дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa
изрeчeну кривичну сaнкциjу, и да зa њега ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 3.
оригинал или оверена фотокопија дипломе о претходно
стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да
је лице стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 6. оригинал или оверена фотокопија
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тaчка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533270.

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
У ПОРОДИЧНИМ ФИРМАМА
Бизниси храбрих и предузимљивих младих људи који су победили на конкурсу
Генератор 2.0 требало би да постану конкурентнији не само на домаћем,
већ и на страном тржишту

З

ахваљујући конкурсу Генератор
2.0, који је Сосијете женерал банка покренула са партнерима, три
мала породична предузећа из
Србије ће у наредним месецима имати
прилику да унапреде своје пословање уз
помоћ нових технологија. Међу укупно
116 пријављених, одлуком стручног жирија награде су освојили произвођачи
производа од воћа и поврћа „Вртлари“
из Малог Иђоша и Центар за превентивну медицину и програм исхране др Гифинг из Београда, док је са 5.861 гласом
избор публике млекара „Carpe Diem“ из
Крушедола. Сва три тима добиће консултантску подршку у трансформацији
пословања коришћењем дигиталних
технологија (анализа постојећег стања
и сет препорука са акционим планом),
имплементацију једне од предложених
препорука у вредности до 5.000 евра,
маркетиншки преображај и медијску
кампању.

„Вртлари“ извозе у САД
Комбинујући традиционалну рецептуру и модерне производне погоне, брачни пар Вања и Бранислав Секулић из Малог
Иђоша су врло брзо изградили репрезентативан домаћи бренд „Вртлари“, познат и
ван граница Србије. Недавно су чак извезли први контигент своје робе у Сједињене
Америчке Државе. Од војвођанских плантажа до сталажа у 10 држава света стигли
су квалитетни пекмези од шљива, џемови
од кајсија и малина, слатко од шумских јагода, дуња и вишања, ајвар, благи и љути
домаћи сок од парадајза... Баш као и преосталих 20 полуфиналиста овог конкурса,
прошли су креативне радионице и са Генератор 2.0 тимом стручњака радили на дефинисању даљег правца пословања, препознавању пословних прилика и стицању
различитих вештина потребних за развој
бизниса у дигиталној економији.

БИЗНИС ПРЕСТИЖ ПАКЕТИ ЗА ПОЛУФИНАЛИСТЕ
Свих 20 полуфиналиста овогодишњег конкурса Генератор 2.0 представљени су на
сајту конкурса видео-материјалом који могу да користе у промоцији свог пословања.
Такође, Сосијете женерал банка свим полуфиналистима, осим медијске промоције, омогућава и бесплатно отварање, вођење и одржавање Бизнис престиж пакета текућег
рачуна за правна лица, у трајању од једне године. Поред три фирме које су победиле
одлуком жирија и посетилаца сајта, осталих 17 предузећа која су се пласирала у полуфинале овогодишњег конкурса су: Glutenno, Др Поповић, Веком, Финеса, Визард, Фуш,
Innotrade (сви из Београда), Up living, Мишић (оба из Крагујевца), Царска башта, Ултрапланет (оба из Зрењанина), Cross (Шабац), Флуоелектро (Ниш), Ширко (Ковин), Ранком
(Барајево), Тетрагон (Чачак) и Биотренд донато (Нови Сад).

Не чекајући ни часа, запослени у Центру др Гифинг су већ у пракси почели да
примењују знања стечена у првој фази
конкурса Сосијете женерал банке. „За нас
је ово још неистражена територија и постоји моменат стрепње, али свесни смо
да је то неопходно за развој бизниса и да
ће нам донети много. Стварно желимо да
што пре дођемо до те Гифинг 2.0 верзије,
да наши запослени и наши корисници
имају што позитивније искуство“, каже
Јована Васиљевић, директорка фирме
коју је 2003. основала њена мама др Ана
Гифинг.

Успех фарме коза
Пејзажни архитекта Јелена Марић и
правник Александар Степанић у Крушедолу имају фарму са 250 коза, а откупљују
и са других фарми, па дневно прерађују
1.000 литара козјег и овчијег млека, правећи јогурт, кисело млеко, сиреве, сурутку… Дигитална трансформација помоћи
ће свим запосленима у „Carpe Diem“-у да
документују и што боље прате све процесе, а најважнији су им стандарди за квалитет и безбедност хране.
После саопштавања резултата конкурса следи рад на 2.0 верзији предузећа
- победника. Центар др Гифинг, „Вртлари“ и „Carpe Diem“ су одлични примери
и подстицај свим предузетницима који
размишљају како нове технологије могу
да раде за њих.
С.Д., Извор: генератор.рс
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SMEs 2019 „Снага малих и средњих предузећа - мере за подстицај и раст“

ИНОВАЦИЈАМА И ВЕЋИМ УЛАГАЊЕМ
ДО БРЖЕГ РАСТА

У

хотелу „Метропол“ у Београду одржана је протекле недеље међународна конференција под називом
„Снага малих и средњих предузећа
– како подстаћи и развити бизнис“, у организацији TGI Group International, уз покровитељство Привредне коморе Србије,
Уније послодаваца, Удружења пословних
жена Србије, Српске асоцијације малих и
средњих предузећа и „Confindustria Srbija“.
На овогодишњој конференцији SMEs
2019 разматрани су изазови у пословном
окружењу и начини како их превазићи и
олакшати пословне процесе, као и како
створити нове прилике за сектор мале
привреде у циљу остварења раста и побољшања целокупног економског статуса у земљи и региону.
Циљ конференције је био обезбеђење
адекватне платформе за дискусију међу свим
заинтересованим странама, укључујући представнике Владе Србије, стручњаке и аналитичаре, представнике предузећа из земље
и региона, као и представнике медија. Дискусија о темама важним за сектор малих
и средњих предузећа одвијала се у смеру
свакодневних изазова у различитим аспектима пословања, било је речи о законској регулативи, финансирању, пореској политици
и дигитализацији као средству иновације
пословних операција.
У уводном излагању, министар за
иновације и технолошки развој Србије
др Ненад Поповић истакао је да је наша
будућност у економији знања, вештачкој
интелигенцији и роботици. Нагласио је
и важност малих и средњих предузећа
у економији наше земље и потребу за
јачањем предузетништва, али и скренуо
пажњу на недостатак великих предузећа.
„Технолошки ниво постојећих предузећа
свакако није на европском и светском
нивоу, а роботика није у довољној мери
ушла у производњу, па је једно од кључних питања како подигнути технолошки
ниво предузећа“, закључио је Поповић.
Професор др Дејан Илић, са Универзитета у Грацу, у излагању на тему како
помоћи развој малих и средњих предузећа истакао је пример Мађарске, која
је у једном тренутку, пратећи потребе
привреде, одлучила дати више простора за школовање инжењера и других
кадрова за којима су постојале реалне
потребе, уз стимулације студентима који
се определе за те врсте студија. Такође,
нагласио је да је поред сагледавања потреба тржишта рада, веома важно сагледати и потребе тржишта робе и услуга и
у складу с тим определити даљи развој
предузећа. У наставку дискусије професор Илић је на питање како обезбедити
финансијска средства за мале привред-
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нике и стартапове предложио оснивање
једне привредне банке која би пружила
подршку новим привредницима и привредном развоју у целини.
Професор др Драган Лончар, са Економског факултета БУ, истакао је да је повећана потражња финансијских средстава од стране малих и средњих предузећа,
али се тренутно у највећој мери ослањају
на сопствена средства или на класичне
комерцијалне кредите банака. Са друге
стране, мала предузећа нису приоритет банкарских пласмана због великих
трансакционих трошкова. Нагласио је да
би добро решење било постојање инвестиционих кредита за нову опрему или
пројекте.
У вези са финансијском позицијом сектора малих и средњих предузећа, представница Европске инвестиционе банке за
Западни Балкан Дубравка Негре је иста-

кла да је финансирање малих и средњих
предузећа један од стубова активности
ове институције. Она је нагласила да према истраживањима управо микро предузећа са 1 до 9 запослених представљају
срж економије, са учешћем од 96 одсто.
Средњих предузећа са 10-50 запослених
има само 3-4 одсто, а великих 1-2 одсто.
Она сматра да је кључна карика у сваком
расту екстерно финансирање, а због већег
ризика и мањег простора за увећање профита недовољни су финансијски подстицаји банака усмерени на мала и средња
предузећа. Према њеним речима, у Србији тренутно постоје три значајна инвестициона фонда и процена је да ће на тржишту бити доступно, тј. на располагању
пре свега малим и микро предузећима,
око милијарду евра нових кредита.
Катарина Обрадовић Јовановић, помоћница министра у Министарству еконо-

Министарство привреде је ове године расписало 3 јавна
позива на основу којих је малим и средњим предузећима
стављено на располагање чак 1,7 милијарди динара
бесповратног новца. Ова средства су обезбеђена кроз
три програма подршке: за развојне пројекте,
за почетнике у пословању и за набавку опреме
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мије, истакла је да је у Стратегији развоја
малих и средњих предузећа дефинисано
стратешко опредељење да се свакој циљној групи предузећа понуди оговарајући
инструмент финансирања. Фокус је на
компанијама усмереним на раст, а програми овог министарства су конципирани на мешавини кредита, бесповратних
средстава и сопствених улагања. Да би се
превазишли проблеми траже се и лакша
средства обезбеђења, као што је залог на
опреми, а додала је и да Министарство
економије, односно Влада РС, улаже велики труд да се подстакне интерес банака за овакве пласмане. Такође, навела је и
потребу да компаније више инвестирају у
иновације и да се фокусирају на комплекснију производњу.
Представница инвестиционог фонда
СЕАФ Лорена Мацура рекла је да фирме
у потрази за финансијским средствима
могу да бирају између банака и инвестиционих фондова. Конкретно, СЕАФ
фонд инвестира у здраве компаније и
обезбеђује се кроз мањински удео у фирмама (25-49%). Поред новца који дају
компанијама пружају им и оперативну
подршку у смислу обука, веће професионализације на тржишту, помажу им да
изграде добар менаџмент и слично.
Др Сања Поповић Пантић, из Удружења пословних жена Србије, истакла је
да се женско предузетништво помера од
социјалне ка развојној категорији и предложила увођење иновационог ваучера од
стране државе и још неке мере које већ
успешно функционишу у земљама ЕУ, као
што је бесплатан консултант за развој и
иновације. Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај
који омогућава малим и средњим предузећима да користећи услуге научно-истраживачког сектора подигну ниво иновативности својих производа и постану
конкурентнији на тржишту. Намењени су
малим и средњим предузећима којима су
потребне услуге научно-истраживачких
центара за решавање технолошких проблема на које наилазе у пословању, односно за
Бесплатна публикација о запошљавању

трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.
Један од излагача на панелу „Нови
терен за предузетништво: start-up и иноватори“ био је и директор НСЗ Зоран Мартиновић, који је у опширном излагању на
тему подвукао улогу и значај активности
и мера НСЗ за подстицај и развој предузетништва у Србији. „НСЗ има низ мера
усмерених на подстицај запошљавања и
развој предузетништва. Сваке године се
преко Националне службе пласира око
50 милиона евра у разне програме запошљавања, од тога око 7 милиона у са-

Национална служба
за запошљавање пружа
подршку будућим
предузетницима кроз
програм самозапошљавања.
За овај програм је у 2019.
години опредељено око
600 милиона
динара и планира се
обухват 3.430 лица
мозапошљавање. Није нам циљ само да
финансијски подржимо оснивање предузетничких радњи и предузећа, већ и да
се обезбеди одрживост бизниса. Радује
нас чињеница што око 70% предузећа
опстане и даље успешно ради и када пратимо период од 6 месеци након истека
уговорне обавезе. Могу да кажем да смо
сви заједно доста урадили да у овом тренутку у Србији имамо знатно повољнији
привредни амбијент за предузетништво“,
рекао је Мартиновић. Он је подвукао значај едукативне улоге НСЗ у процесу доношења одлуке о започињању сопственог
бизниса, а истакао је и да држава треба

стално да ради на унапређењу пословног
амбијента, али и сваки појединац на сопственом усавршавању и едукацији.
Предузетништво је један од начина
задржавања младих људи у земљи и
држава, пружајући им прилику да кроз
подстицајна средства започну сопствени
бизнис, значајно утиче и на смањење њихове незапослености, али и на повећање
привредне активности. „Имамо све већу
тражњу за радницима у земљи и све већи
број младих је спреман да започне и сопствени бизнис“, наставио је Мартиновић.
„Запослење у јавном сектору није нешто
чему треба тежити, треба да оснажимо
приватни сектор. НСЗ је у својим програмима превасходно усмерена на приватни сектор, појачали смо кампању са
привредницима у свим локалним срединама и значајан смо извор подстицања
запошљавања и подстицања предузетништва. Годишње се оснује око 30.000
предузетничких радњи или привредних
друштва (2018), од чега је око 5.000 основано средствима, односно субвенцијама
НСЗ, што је значајан успех.“
Слободанка Џиновић Којић, из Привредне коморе Србије (ПКС), изнела је податак да су од око 30.000 привредних
субјеката који су регистровани у АПР-у
прошле године, преко 24.000 заправо предузетничке радње. Истовремено је прошле године угашено око 16.000 привредних субјеката, што је тренд који охрабрује,
јер је знатно више новооснованих. ПКС
охрабрује предузетнике да користе средства која су им на располагању од стране
државе, али и организује бројне бесплатне радионице и омогућава им контакте са
потенцијалним инвеститорима.
Веселин Драгићевић, из Привредне
коморе Црне Горе, изнео је податак да
је у Црној Гори у 2018. години било регистровано 25.991 мало и микро предузеће, већина у сектору трговине, услуга
смештаја и исхране. Од тог броја готово
половина је са само једним запосленим.
Истакао је и да микро, мала и средња
предузећа чине 99% укупне привреде у
Црној Гори, јер је јако мало великих предузећа, тек око 1%.
Поруке овог скупа могле би се сажети у неколико кључних предлога и мишљења, пре свега да држава треба стално
да ради на унапређењу пословног амбијента и да је будућност Србије у предузетништву и производним делатностима.
Такође, потребно је створити позитивну
климу и друштвену одговорност, превасходно према младим људима који су
будућност ове земље, организовати што
већи број бесплатних тренинга, едукација
и слично. Предложене су и бројне мере,
као што је увођење иновационих ваучера,
пореских кредита за улагање у опрему и
развој, консултантске помоћи фирмама у
развоју, како би се припремиле за разне
врсте апликација, стимулисање развоја
финансијског тржишта, сталан дијалог
између владе, привреде и финансијског
сектора, успостављање чврстих веза и
сталне интеракције између науке и привреде и базирање на економији знања.
Ђурђица Сучевић

01.08.201 22.05.2019. | Број 830 |

59

Строжа безбедност хране - залог за будућност

БЕЗ КОМПРОМИСА У БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ
На недавно одржаној конференцији „Безбедност хране - Будућност здраве
Србије“, говорило се о значају законских прописа, отварању референтних
лабораторија, разграничењу надлежности и јачању локалних произвођача,
а са циљем перспективне и здраве економије
„У фокусу нашег министарства ове
године биће безбедност хране, како би се
што пре отворило Поглавље 12 у преговорима са ЕУ које се односи на ту област“,
рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и указао на то да је последњих
неколико година интензивно рађено на
усклађивању прописа и успостављању
институција које ће на најбољи начин
да омогуће потпуну заштиту и контролу
прехрамбених производа.
Министарство је добило одобрење да
запосли 71 новог пољопривредног инспектора који ће, како је рекао, бити прва
линија одбране у борби за безбедност
хране. Инспектори ће бити опремљени и
обучени у складу са свим директивама
ЕУ које се односе на безбедност хране и
радиће на читавој територији Србије. Посебно ће се контролисати главни гранични прелази преко којих се уноси храна у

Србију, као што су Градина, Хоргош и Батровци. „Безбедност хране је комплексна
ствар која се тиче и квалитета живота наших грађана али и тога шта можемо да
извеземо из Србије“, рекао је Недимовић.
На отварању конференције „Будућност хране - Будућност здраве Србије“,
премијерка Ана Брнабић је нагласила да
влада спроводи реформе у области безбебности хране пре свега због грађана
Србије и квалитета њиховог живота, а не
због испуњавања норми и формалног усклађивања са прописима ЕУ.
„У безбедности хране на тржишту Србије не сме да буде компромиса“, рекла је
премијерка, додајући да се Влада Србије
на системски начин бави безбедношћу
намирница које су доступне потрошачима на нашем тржишту. Она је као велики успех истакла отварање Националне лабораторије за контролу квалитета
млека, која је у потпуности у складу са
европским стандардима и за чије је опремање издвојено око три милиона евра
и најавила да се ускоро очекује отварање
физичко-хемијске лабораторије са најсавременијом опремом.

РЕГУЛАТИВА ЕУ
„Храна у Србији је безбедна и грађани не морају да брину о томе да ли су намирнице
исправне, будући да смо прихватили регулативу ЕУ када је та област у питању“, изјавио
је министар пољопривреде Бранислав Недимовић и додао да додатно треба радити на
побољшању квалитета.
Недимовић је навео да је Србија прихватила регулативу која важи у ЕУ и да је тржиште
уређено када је месо у питању и инспекције редовно контролишу његову исправност. Он
је истакао да је Србија део јединственог система и где год се деси неки инцидент или
сумња, аутоматски се појављује упозорење у софтверском систему и онда реагују сви
системи контроле.
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„То ће омогућити да испитујемо безбедност намирница и отклонимо сваку
сумњу која се евентуално појави“, нагласила је Ана Брнабић.
„Заједничка пољопривредна политика Европске уније, којој и Србија као
земља кандидат тежи, омогућила је да то
тржиште буде једно од најбољих за производњу и извоз хране у свету“, истакао
је шеф Делегације ЕУ у Србији амбасадор
Сем Фабрици и додао да ће ЕУ наставити
да помаже Србији у тој области и да је
до сада обезбедила 35 милиона евра за
бољи систем безбедности хране, али да
је, и поред напретка, потребан даљи рад.
„То се, пре свега, односи на израду националне стратегије која би садржала
правне тековине ЕУ у области безбедности
хране, потом јачање административних капацитета, као што су обука и запошљавање
инспектора и контрола хране на границама
која би требало да буде предвидива и да
анализира ризике уз обезбеђивање високог
степена проходности робе у оба смера“, закључује Фабрици.
Он напомиње да је у последњих девет
година утростручен извоз пољопривредно-прехрамбених производа из Србије у
земље чланице ЕУ и прошле године је износио преко милијарду евра.
Током конференције „Будућност хране
- Будућност здраве Србије“ одржана су три
панела: „Пут ка ЕУ - нови закон о безбедности хране и прва национална референтна лабораторија“, „Утицај новог закона на
даљи економски развој здраве Србије“ и
„Подршка домаћим произвођачима - инвестиције за локални развој“.
Јелена Бајевић, Извор: агенције
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Органска производња се исплати

УЛАГАЊА У РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ
Газдинство Стојадиновић развија три врсте производње – сточарство,
воћарство и ратарство. Oд осталих пољопривредних газдинстава свог краја
се издвајају по томе што се баве сертификованом органском производњом

Г

аздинство Стојадиновића бави се
сертификованом органском производњом млека, воћа и поврћа од
2011. године. Марија је мастер економије, Јован је завршио струковне студије сточарства, отац Јован је инжењер
сточарства, а мајка Гордана по занимању
учитељица. Заједничким снагама створили су породични бизнис који намеравају да прошире у будућности, како
бројем чланова породице тако и новитетима у производњи.
„Наше газдинство налази се у општини Блаце, на обронцима Копаоника, око
30 километара од Луковске бање. Претежна делатност житеља овог краја је
пољопривреда, пре свега сточарство и
воћарство. Говедарска производња је развијена у великој мери и можемо се похвалити расним саставом говеда. У питању
је раса сименталац, која је последњих десетак година обновљена увозом великог
броја грла из Аустрије. Ова врста производње се интензивира, отвара се све више
фарми, па можемо очекивати да ће се
сточарство у будућности развијати“, прича Марија.
Газдинство Стојадиновић развија три
врсте производње – сточарство, воћарство и ратарство. Сточарство се базира на
органској фарми на којој се тренутно налази 30 грла говеда, а основни производ
је млеко. Oд осталих пољопривредних газдинстава овог краја се издвајају по томе
што се баве сертификованом органском
производњом и млеко које добијају на
фарми је органског порекла. Гаранција
квалитета су сертификати које поседују о
органској произодњи.
Фарма својим технолошко-техничким карактеристикама одговара свим
потребним стандардима, како у области
хигијене тако и у области здравствене
заштите животиња.
„Трудимо се да пратимо најновија
достигнућа у области науке. На фарми
је инсталиран систем за мужу – тип затвореног млековода. Суштина је у томе
да се млеко путем тог система добија без
икаквог контакта са ваздухом и људима.
На тај начин је хигијена млека подигнута
на највиши могући ниво“, каже Марија.
Стојадиновићи дневно у просеку произведу око 400 литара млека. Продају га
као конвенционално, јер у окружењу не
постоји нико ко се бави прерадом органског млека. Основна корист због које се
баве органском производњом млека јесу
веће субвенције. Наиме, премија на органско млеко је 40 одсто већа – за конБесплатна публикација о запошљавању

веционалну производњу износи седам
динара, а за органску 9,8 динара.
„На површини од пет хектара на нашем газдинству је организована и воћарска производња. На том простору гајимо
шљиве, јабуке, крушке, аронију, купину,
малину. Воће добијено са нашег газдинства је такође органског порекла. Ратарска
производња је у суштини организована
да би употпунила сточарску – производе
се различите житарице за исхрану животиња. Такође, производимо и сетвени

материјал за обнову усева“, објашњавају
Стојадиновићи.
Током последњих година доста су
уложили у прераду, јер да би се производ
пласирао на тржиште неопходна су улагања у даљу производњу.
„Често аплицирамо на различитим
конкурсима. Један од конкурса је био и
у НЛБ банци, на коме смо добили финансијску подршку. Такође, учествовали смо
и у програму Еуропро, који финансирају
ЕУ и УН у сарадњи са Владом Србије, а
који ће нам помоћи у набавци опреме за
прераду органских производа“, каже Марија и додаје да се труде да производњу
и организацију на газдинству утемеље
на научним достигнућима и едукацији.
Зато су се готово сви чланови фамилије
образовали за посао који на фарми раде.
„Трудимо се да знање које стекнемо
применимо у пракси. Сматрамо да смо
од 2011. године, откада се бавимо органском производњом, стекли довољно
знања и искуства да га поделимо са другима. Зато смо се у последње време ангажовали у том смислу. Почели смо да правимо планове за групну сертификацију у
сточарству. Наш крај је познат по многобројним групним сертификацијама у
воћарству. Наша намера је да исто то организујемо са сточарским произвођачима, да их упутимо у тај вид производње
и да укажемо на предност бављења овим
послом“, сматра Марија. Извор: Bizlife
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МАЈСКА ПЛАКЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ СЛУЖБУ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Свечаном седницом Скупштине општине Сврљиг обележен је 8. мај, Дан
општине Сврљиг, којим се обележава сећање на дан када се сврљишка нахија,
1833. године, прикључила Кнежевини Србији.
Поред пригодног уметничког програма, који су ове године приредили ученици Основне школе „Добрила Стамболић“, Општина Сврљиг традиционално је
доделила признања и захвалнице заслужним појединцима, привредницима и
установама. Народни посланик Милија Милетић, председница Општине Сврљиг
Јелена Трифуновић и председница Скупштине општине Сврљиг Татјана Лазаревић, свечано су уручили признања награђенима.
„Сврљиг води рачуна о сваком сегменту у друштву и сваке године награђује
најуспешније и најистакнутије појединце који промовишу Сврљиг и доприносе
његовом даљем развоју“, истакао је Милетић.
Највише признање, Мајска плакета, додељено је Националној служби за запошљавање за изузетан допринос и сарадњу у циљу подстицања запошљавања у
општини Сврљиг. Награду је у име Националне службе за запошљавање примио
директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.
„За последњих 5 година незапосленост у Сврљигу је смањена за 35%. Овај
резултат је остварен напорима Владе Републике Србије и Националне службе за
запошљавање, али и локалне самоуправе. Наставак заједничког рада на даљем
смањењу незапослености, уз повећање запослености, у наредном периоду потврђује и потписивање Споразума о реализацији програма и мера активне политике запошљавања, за који је влада Републике Србије
издвојила 22,5 милиона динара, а Општина Сврљиг 15 милиона динара и чијом реализацијом ће до запослења доћи преко 200 лица“,
истакао је Бобан Матић, захваливши на овом високом признању.
Поред Националне службе за запошљавање, признање је додељено и Полицијској станици у Сврљигу, Ватрогасно-спасилачкој јединици и Ловачком удружењу „Др Миленко Хаџић“. Свечаности поводом Дана општине присуствовао је велики број угледних званица из сфере привреде, образовања, државне упрaве, војске, полиције и цркве.
У име Филијале Ниш НСЗ свечаности су присуствовале и заменица директора Наташа Станковић, начелница Одељења за
програме запошљавања и предузетништво Наташа Тончев и начелница Одељења за образовање и обуке Тамара Милошевић.
Владан Крстић

У Новом Саду одржан 86. Међународни пољопривредни сајам

СРБИЈА - ДОБАР ДОМАЋИН
На Међународном пољопривредном сајму у Новом
Саду представило се више од 1.500 излагача из 32 земље.
Сајам је ове године први пут имао и земљу партнера Италију и земљу пријатеља - Тунис.
Најзначајнији догађај из области агробизниса у
овом делу Европе отворио је градоначелник Новог
Сада Милош Вучевић, који је том приликом поручио
да је Србија земља која има снажну пољопривреду,
здраву земљу и добре домаћине и да због тога не треба
да брине за своју будућност.
„Сваке године је све већи број излагача, што показује велико интересовање домаћих и страних компанија, институција и организација да се представе
на овој манифестацији“, рекао је Вучевић и захвалио
се Влади Републике Србије што пружа пуну подршку пољопривреди која је велика развојна шанса наше
земље. Он је указао на неопходност повезивања науке,
пољопривреде и образовања.
„Уз подршку државе, неопходно је да пољопривредници буду отворени за иновације и примену нових
технологија, јер без тога нећемо бити конкурентни на другим тржиштима“, изјавио је Вучевић.
„Србија нема море, нафту и злато, али има пољопривреду и храну. Имамо суфицит од две милијарде евра захваљујући одличној сарадњи с нашим иностраним партнерима, који су и ове године на Пољопривредном сајму“, рекао је министар пољопривреде
Бранислав Недимовић.
У оквиру сајма организовано је више пратећих манифестација, попут колективних изложби, националне изложбе стоке, изложбе
пољопривредне механизације, Дана воћара, а представљени су и органски производи и организовани бројни пословни сусрети.
И ове године на сајму је учествовала Национална служба за запошљавање, на чијем штанду су незапослени и послодавци
могли да добију све информације о услугама и актуелним програмима запошљавања и обука. Послодавци су имали прилику да
пријаве своје потребе за радницима.
Ђурђина Мачак
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ПРИМЕНА ИНОВАЦИЈА У ПРИВРЕДИ
Привредна комора Србије је у сарадњи са Фондом за иновациону делатност Републике Србије организовала презентацију програма подршке у области
иновација који су намењени малим и
средњим предузећима. Програм раног
развоја и Програм суфинансирања, који
се реализују из ИПА пројекта „Развој
нових производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и
средњим предузећима“, доступни су од
марта ове године са буџетом од 4,1 милион евра, а рок за аплицирање за средства
је 1. јул.
„Микро и мала предузећа која послују
не дуже од три године, а која развијају
технолошку иновацију за којом постоји
потреба на тржишту, могу да аплицирају
за средства из Програма раног развоја.
Овај програм намењен је суфинансирању
пројеката у износу од 80 хиљада евра“,
изјавио је Владимир Војводић из Фонда
за иновациону делатност. Циљ програма
је да подстакне стварање иновативних
предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап или спиноф компанија у
приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних
технологија, производа и услуга са тржишном применом.
Развојни циклус технолошких иновација и покривање високих трошкова
за пренос истраживања у комерцијално одржив производ омогућен је кроз
Програм суфинансирања иновација.
Овај програм намењен је микро, малим

и средњим предузећима којима су потребна значајна финансијска средства за
развојни процес иновативних решења, а
пројекти ће се суфинансирати у износу
од 300 хиљада евра.
Никола Комшић, из Службе за иновације Привредне коморе Србије, каже да
ПКС реализује бројне активности које су
усмерене ка развоју иновација. Једна од
конкретних активности је и формирање
Савета за сарадњу науке и привреде, у
којем представници државних институ-

ција, академске заједнице и привреде
разматрају мере које су неопходне за
унапређење иновационог екосистема у
Србији. Такође, израђена је и платформа
за сарадњу науке и привреде, где се могу
пронаћи информације о изворима финансирања, релевантним прописима из
области иновација, али која пружа и могућност да научно-истраживачке организације остваре сарадњу са привредом
ради реализације заједничких пројеката.
Извор: пкс.рс

ОД ОРАХА МОГУЋА ДОБРА ЗАРАДА
Иако скоро цела Србија има добре услове за производњу ораха, и даље их увозимо. С обзиром да су цењени и веома тражени
током целе године, све је више оних који у овом послу виде шансу за зараду. Лани је у Србији посађено преко 100 хектара најисплативије америчке сорте ораха чендлер, док је у Сомбору никао један од највећих засада. Пионири у овом послу истичу да се
зарада не може брзо очекивати, али је у будућности сигурна.
Здравко Бјелајац из Сомбора на 12 хектара има 3.240 садница чендлера и за пет година очекује добар принос. У овом послу се
исплативост дуго чека али, како каже, то је улагање на дуге стазе. Сигуран је да ће се исплатити инвестиција од око 100.000 евра,
колико је уложено у плантажу, а први род је намењен извозу.
„Ово је прва плантажа ораха типа чендлер посађена у Србији. Латерални тип ораха рађа низ целу грану. План је да
у Сомбору направимо откупно место и већ имамо обезбеђен
магацин. По искуствима са воћњака из Турске, Албаније и
Косова, род је 15 до 25 килограма ораха по стаблу. Ако прве
године родности будем имао од три до пет килограма, бићу
задовољан. Њихов век је до 100 година, а до 50 година дрво
сигурно рађа“, каже Бјелајац.
Драган Милић из Сомбора такође је решио да крене са
засадом ораха и почео је са 320 садница. „Ту сорту смо узели
због мањих размака у реду између садница. Салаш нам је
мали, па смо на хектару хтели што више садница да засадимо“, каже Милић.
Пет година чекања на први принос и зараду није одвратило пионире у овом послу. Истичу да нема много људског рада
као у другим воћњацима, јер се све може машински радити,
од скупљања и љуштења до сушења и класирања. Откупна
цена за извоз по килограму лани је била четири евра.
Извор: РТВ
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

