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Укључивање жена у процесе препознавања фактора ризика по
здравље на радном месту и скретање пажње на безбедност и побољшање
услова рада, циљеви су конференције „Безбедност и здравље на раду у женском предузетништву“, одржане у Палати „Србија“. „Током ове године биће
донет нови Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон о осигурању од
повреда на раду ради накнаде штете, што је један од доказа да смо посвећени мисији унапређења система којим се достижу највиши стандарди
безбедности и здравља на раду“, поручио је министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Говорници су истакли да је укључивање жена предузетница у доношење закона у вези са том темом веома важно, јер оне могу да пренесу своја
искуства из праксе.
И у овом броју преносимо вам причу успешног предузетника из Србије,
који је свој посао започео захваљујући финансијској подршци програма за
самозапошљавање Националне службе за запошљавање. Представљамо
вам кројачки салон „Маћика“ у Зрењанину. Власница Марика Срдић радила
је седамнаест година као кројачица у креативној радионици у Предшколској установи у Зрењанину, али је одлучила да оснује своју фирму. Данас у
кројачком салону ради поправке, израђује нове одевне предмете, а посебно
истиче да израђује народне ношње за Културно-уметничко друштво „Пионир“, чији је члан, као и друга друштва, али и за остале муштерије, будући
да се ношње, Марикиних руку дело, могу видети на многим смотрама фолклора.
Водимо вас на сајмове запошљавања који су одржани у Прокупљу и
Бачкој Тополи, на којима је понуђен велики број радних места за раднике
различитих профила.
У Београду је одржана девета конференција дигиталног и интерактивног маркетинга Digital Day, током које су организована инспиративна
предавања и динамични панели регионалних и светских стручњака из успешних компанија. По завршетку програма конференције додељене су Mixx
Awards награде најуспешнијим дигиталним компанијама и кампањама.
Председница Владе Србије Ана Брнабић говорила је о дигитализацији и истакла да грађани имају све више поверења у њене предности, као и да наша
земља има потенцијала, знања, талената и идеја да победи у тој области.
На Машинском факултету у Београду одржан је бесплатан семинар
личних и професионалних вештина за студенте, као припрема младих за
будућу каријеру. Студенти са којима смо разговарали сматрају да је данас
неопходно да поред формалног образовања стичу додатна знања која ће им
помоћи касније на пословном путу, због чега су се и пријавили на семинар.
У четвородневни семинар, који ће им помоћи да унапреде своје способности, укључено је 50 одабраних студената, који су учествовали на седам
специјализованих едукативних тренинга на теме презентационих и комуникационих вештина, али и организације времена и рада у тиму.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

МАРИКИНИХ РУКУ ДЕЛО

Представљамо вам кројачки салон „Маћика“ у Зрењанину. О почецима,
помоћи за покретање и развој посла, али и плановима у будућем периоду
разговарали смо са власницом Мариком Срдић

К

ројачки салон „Маћика“ бави се
поправкама и израдом одевних и
уникатних предмета. Салон је регистрован августа 2017. године и
то уз финансијску подршку програма за
самозапошљавање Националне службе
за запошљавање.
У малом салону, код самог улаза, налази се кутак за пријем гостију, уређен у
старинском стилу, са два стара, очувана
ормара који скривају поглед на радионицу, сточићем и две старе фотеље. Како
крочите у салон, већ се осећате као добродошао гост.
Марика Срдић радила је седамнаест
година као кројачица у креативној радионици у Предшколској установи у
Зрењанину. Израђивала је дидактичке
материјале потребне васпитачицама у
раду са децом, костиме, чак и целе сценографије за дечје представе. Истиче да
ју је посао испуњавао, да је колектив био
добар, али је из установе отишла одлучивши да исти посао ради у сопственој
фирми.
Причајући нам своју причу, сећа се
да је одувек била вична шивењу, а од
своје петнаесте године зарађивала је за
џепарац шијући ствари другарицама. У
она времена, каже, било је више домаћих
женских модних часописа и у њима кројних шнитова, помоћу којих се израђивао
крој. Уз њену марљивост и повећеност,
као и искуство стицано годинама, схватила је да има врхунску вештину.
Данас у кројачком салону ради поправке, израђује нове одевне предмете,
а посебно истиче да израђује народне
ношње за Културно-уметничко друштво
„Пионир“, чији је члан, као и друга друштва, али и за остале муштерије, будући да
се ношње - Марикиних руку дело, виде
на многим смотрама фолклора.
Салон „Маћика“ већ је препознатљив
по ручно рађеним употребним предметима, као што су торбе, ранчеви, несесери, новчаници... Почела је да их израђује
из хобија, па је креације у почетку поклањала, а када је схватила да се многима свиђају, уврстила је те уникатне
производе у свој продајни асортиман. Посебно декорисани у етно-стилу, најчешће
украшени војвођанским мотивима: банатске кућице, ђерам, сунцокрети, роде,
патке, гуске, мотивима који симболизују
мир, ушушканост и племенитост Војводине, привукли су велику пажњу клијената. Марика нам прича да се декорација и
мотиви мењају и зависе од сезоне, конкуБесплатна публикација о запошљавању

ренције, тражње, али и од врсте манифестације на којој нуди своје ручне радове.
Њене уникатне рукотворине купују
жене свих генерација, а често их бирају
за поклон они који путују у иностранство. За људе из Србије који раде и живе
у иностранству, предмети настали као
плод Марикине уметничке визије, украшени мотивима који подсећају на спокој
банатске равнице, сигурно увек представљају прави избор поклона јер сећају на
родни крај. Она каже да се највише купују торбе.
Оригинални комади салона „Маћика“ продају се у самом кројачком салону,
али и на продајним изложбама, турис-

тичким манифестацијама, попут „Ноћног
базара“ у Новом Саду или „Дана пива“ у
Зрељанину. Прича нам да је прошле године учествовала на „Дунав-фесту“ у
Улму, десетодневној међународној манифестацији на којој су учествовали бројни
произвођачи неиндустријске робе. За
учешће на том фестивалу, који је окупио
представнике подунавских земаља, изборила се на конкурсу, па је била једна
од 5 представника Србије. Посетиоцима
је представила своје употребне предмете украшене етно-мотивима. Каже да је
било велико интересовање купаца јер се
у Немачкој, као и у другим земљама ЕУ
са високим стандардом, изузетно цене
производи ручне израде. Захваљујући
добром утиску који је оставила, ове године Марика је опет добила позив за „Дунав-фест” у Немачкој, у Дегендорфу.
Марика је предузимљива, вредна,
даровита и у свему чиме се бави максимално је ангажована, те резултати неизоставно долазе.
„Занат је дивна ствар, зато млади треба
да упијају све што виде да се негде ради.
Никада не знате чиме ћете се, заправо, бавити. Ја сам имала увек ту жељу, енергију
и много маште,“ истиче Марика и додаје:
„Срећна сам што напокон радим посао који
волим и који сам желела целог живота. Никад није касно. Срећна сам када људи изађу
из салона задовољни и са осмехом. Као и
у сваком послу, важно је умеће, вештина,
али и то колико сте спремни да дате себе
да бисте то постигли“, закључује наша саговорница.
Александра Штрбац
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ТЕМА БРОЈА Унапређење система заштите на раду

СТВАРАЊЕ УСЛОВА
ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД
Како би се скренула пажња за значај безбедности и здравља на раду, у Палати „Србија“
одржана је конференција „Безбедност и здравље на раду у женском предузетништву“.
„Током ове године биће донет нови Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон
о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете, што је један од доказа да смо
посвећени мисији унапређења система којим се достижу највиши стандарди безбедности
и здравља на раду“, поручио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић

К

онференцију „Безбедност и здравље
на раду у женском предузетништву“,
којој је присуствовало више од 80 предузетница, организовала је Управа
за безбедност и здравље на раду у сарадњи
са Удружењем пословних жена Србије. Конференцију, чији је циљ укључивање жена у
процесе препознавања фактора ризика по
здравље на радном месту и побољшање
услова рада, отворио је министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић, подсећајући да је Влада
Републике Србије прогласила ову годину за
годину безбедности и здравља на раду.
„Женско предузетништво је будућност у коју верујем“, поручио је Ђорђевић окупљеним предузетницама, које су
желеле да сазнају више о програмима
заштите и новим пројектима који се тичу
те теме, али и да изнесу своја искуства и
мишљење шта је неопходно побољшати
у пословању у пракси.
Ђорђевић је истакао да је анализа
привредних активности у 13 европских
земаља показала да је женско предузетништво утицајније у Србији него у Данској, а српске компаније у којима се на
водећим позицијама налазе жене имају
већи удео у оствареној добити у односу
на сличне компаније у Немачкој, Белгији,
Чешкој, Словачкој и Мађарској.
„Обавеза сваког послодавца је да запосленом обезбеди услове за безбедан и
здрав рад на радном месту. Циљ коме тежимо је смањење броја повреда на раду,
због чега ће министарство и Управа за
безбедност и здравље на раду бити посвећени наставку промоције безбедности
и здравља на раду“, истакао је министар, додајући да се брига односи на све
запослене, али да је важно препознати
специфичности које се односе на жене и
поклонити им посебну пажњу.
Он је зато позвао све жене предузетнице да кажу своје мишљење и активно
се укључе у расправе о законима у вези
са том темом и додао да је важно да се
уведу новине у законима који се тичу
Министарства рада, како би жене биле
на прави начин препознате и оснажиле
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се да раде и буду економски независне.
„Важно нам је да чујемо ваше мишљење
када је у питању законска регулатива,
јер ми правимо закон по мери грађана.
Тражимо најбоље примере праксе из ЕУ,
али то некад није довољно, јер морамо да
знамо како ствари функционишу код нас
у пракси, а ту ви можете најбоље да помогнете“, поручио је Ђорђевић.
Такође, министар је најавио оперативније инспекцијске надзоре и ефикаснији рад инспектора, како би радници

били заштићенији и како би здравље на
раду било подигнуто на највиши ниво.
Да је мишљење жена предузетница
изузетно важно, као и партнерски однос са
њима, истакла је и Марина Фуртула, в.д.
директора Управе за безбедност и здравље
на раду. „Жене су стуб једног друштва и ове
године припремамо два веома важна закона: Закон о безбедности и здрављу на раду,
који ће бити потпуно нов, али базиран на
основама претходног и Закон о осигурању
од повреда на раду ради накнаде штете. Све

БЕЗБЕДАН ОБЈЕКАТ
Током конференције, Јована Цвјетковић, директорка компаније „Balkans Security Services“,
представила је глобални пројекат „Безбедан објекат“, настао у Србији. Иако живимо у ери
интернета где су све информације доступне, ипак се ту не могу пронаћи подаци да ли је
неки објекат безбедан.
„Знамо како да дођемо до локације, колике је површине, шта садржи, да ли има паркинг,
али не и да ли има систем за безбедност, да ли је особље едуковано да реагује у ванредним ситуацијама, да ли има неопходну опрему... Због тога смо осмислили апликацију
која пружа могућност претраге безбедних објеката и безбедних градова широм света“,
објаснила је Јована.
„Сви објекти, без изузетака, треба да буду безбедни, а људи који их посећују имају право
да знају да ли су они безбедни или не. Овај портал ће нам први пут тако нешто омогућити“, истакла је она.
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Према дефиницији Међународне организације рада, безбедност и здравље
на раду је дисциплина која се бави унапређивањем услова рада и радне средине, превенцијом повреда, професионалних обољења и болести у вези са
радом, те заштитом и унапређивањем
здравља запослених.

што сматрате да је битно и да би побољшало ваше пословање и олакшало вам посао,
а да можемо да превазиђемо законским
решењем, јавно изнесите, а ми ћемо се потрудити да оно што је могуће применимо“,
рекла је Марина Фуртула. Она је додала да
је јавна расправа за Закон о безбедности и
здрављу на раду планирана за јун, а за други закон највероватније за јесен ове године.
Један од организатора конференције
„Безбедност и здравље на раду у женском
предузетништву“ је и Удружење пословних жена Србије, које постоји већ 20 година
и највећа је национална организација жена
предузетница која активности усмерава ка
побољшању пословне климе и умрежавања предузетница на свим нивоима.

Бесплатна публикација о запошљавању

Оливера Поповић, из Удружења пословних жена Србије, осврнула се на Стратегију о
безбедности и здрављу на раду, истичући да
постоје три општа циља, а то су унапређење
безбедности и здравља на раду, услова рада
и отклањање и смањење професионалних
ризика.
„Социјални дијалог је веома важан, а
самим тим и одржавање ове конференције и сличних скупова. Едукација је једна од најбитнијих тема и када говоримо о
безбедности на раду, па је тако неопходна од самог почетка, у породици и током
целог школовања, како бисмо сви имали
информације о заштити своје безбедности на радном месту. Такође, треба дизати свест о важности ове теме у јавности и

„Током ове године биће
донет нови Закон о
безбедности и здрављу на
раду и Закон о осигурању
од повреда на раду ради
накнаде штете, што је
један од доказа да смо
посвећени мисији
унапређења система
којим се достижу највиши
стандарди безбедности и
здравља на раду“,
поручио је министар
Зоран Ђорђевић
радити на промоцији, а ту медији имају
значајну улогу“, рекла је Оливера.
Она се посебно осврнула на увођење
е-алата ради лакшег успостављања процеса процене ризика и објаснила да Стратегија има једну врло добру страну, а то је
препознавање врста помоћи које су потребне микро, малим и средњим предузећима,
па је увођење е-алата, како је рекла, управо
одговор на то - европска пракса за јефтинији и лакши процес процене ризика.
„Многа истраживања баве се тиме
какве су жене у предузетништву и у чему
се разликују од мушкараца, односно у
чему су боље. Тако је Европска банка за
реконструкцију и развој дошла до резултата да жене које су део њихових пројеката у потпуности успешно заврше посао, да у већем проценту од мушкараца
враћају кредите комерцијалним банкама, као и да су одговорније и систематичније у раду. Због тога је сваки закон који
се усвоји, па тако и Закон о безбедности
и здрављу на раду, важан за жене предузетнице које желе да их на прави начин
примене у пракси“, истакла је представница Удружења пословних жена Србије.
Оливера Поповић је на крају поручила да улога инспекцијског надзора,
поред кажњавања и контроле, треба да
буде и едукативна, као и да је неопходна
добра сарадња између свих релевантних институција, организација цивилног
друштва, стручњака и медија како би се
постигао напредак у области безбедности и здравља на раду. Јелена Бајевић
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Сајам запошљавања у Бачкој Тополи

ВЕЛИКА КОНКУРЕНЦИЈА МЕЂУ ПОСЛОДАВЦИМА

Н

ационална служба за запошљавање - Филијала Суботица организовала је Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, 17. маја у Дому културе, манифестацију која за
циљ има повезивање незапослених са послодавцима
који имају потребу за запошљавањем.
На сајму је 26 послодаваца понудило око 300 радних места
за раднике различитог образовања и квалификација. Тражени су:
инжењери производње, административни радници, шеф кухиње,
кувари, конобари, радници на паковању, трговци, комерцијалисти,
електричари, електромонтери и електроинсталатери, електротехничари, пољопривредни техничари, механичари пољопривредне
механизације, радници у воћарству, столари, фарбари, точиоци
горива, касири, консултанти продаје и многи други.
На евиденцији Филијале Суботица НСЗ, која обухвата град
Суботицу и општине Бачка Топола и Мали Иђош, са последњим
даном априла забележено је око 7.800 незапослених, што представља смањење од 18,2 одсто у односу на исти период прошле
године, чему је знатно допринело и организовање сајмова запошљавања.
Сајам запошљавања, који се по 15. пут организује у Бачкој
Тополи, био је одлична прилика за 1.669 незапослених са евиденције Испоставе Бачка Топола НСЗ. Највише су се тражили радници са нижим или средњим степеном образовања, за рад на местима оператера у производњи, оператера у контроли квалитета,
шефови кухиња, радници на паковању, комерцијалисти,...
„За прва четири месеца ове године са евиденције незапослених Филијале Суботица на листу запослених уписано је преко 1.500 особа, међу којима су најбројније жене, потом лица са
средњом стручном спремом и нискоквалификовани образовни
профили“, рекао je Душан Торбица, в.д. директора Филијале Суботица НСЗ.
Проблем који послодавци имају при проналаску нових радника, како је објаснила Габриела Вањур, секретар Општег удружења предузетника општине Бачка Топола, узрокован је одласком радне снаге, али и недовољним квалификацијама кандидата.
Општина Бачка Топола у циљу привлачења инвестиција и
отварања нових радних места је само током протекле две годи-

не из буџета издвојила преко 100.000.000 динара који су уложени у привредну зону.
„Помоћ да се отварају и стварају нове могућности запошљавања, локална управа пружа у домену својих снага“, каже
председник СО Бачка Топола Саша Срдић, подсетивши да се
развојем Индустријског парка у Бачкој Тополи отварају и нове
шансе за све који су у потрази за послом и зарадом. Срдић је
најавио и скоро отварање две нове фабрике.
На сајму запошљавања се могло уочити да међу послодавцима влада велика конкуренција због мањег броја расположивих радника, па су се потрудили да кандидатима понуде
што боље услове за рад. Они који су дошли на сајам у потрази
за запослењем кажу да је понуда послова реална и да свако ко
жели да ради може пронаћи место у некој од компанија.
Сајам запошљавања као традиционална манифестација
и једна од мера активне политике НСЗ, показао се као најбољи
начин за најбрже проналажење радне снаге, али и прилика да
послодавци стекну увид у расположиву радну снагу и планирају
нова запошљавања за наредни период. Елвира Сечи Ердманн

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ПРОКУПЉУ
Национална служба за запошљавање - Филијала Прокупље организовала је Сајам запошљавања у Прокупљу, у
ресторану „Александар“. На сајму је 35 послодаваца понудило око 400 радних места за раднике различитих квалификација. Тражени су радници у производњи каблова за ауто-индустрију и каблова за кућну електронику, за рад у трговини,
у области саобраћаја, прехрамбене индустрије, електротехнике, обраде метала, у угоститељству, обезбеђењу и администрацији.
„На евиденцији незапослених у Прокупљу на крају априла било је 5.600 особа, највише са средњом стручном спремом и нискоквалификованих“, рекла је Ана Ђорђевић, в.д.
директора Филијале Прокупље НСЗ.
Током сајма свечано су уручене одлуке о додели субвенције за самозапошљавање за 57 лица са подручја Филијале
Прокупље.
Сајам запошљавања, једна од мера активне политике НСЗ
чији је основни циљ повезивање незапослених са послодавцима који имају потребу за запошљавањем, показао се као
ефикасан начин за проналажење радника, али и као прилика
за послодавце да стекну увид у расположивост радне снаге у
Жарко Стојановић
односу на план запошљавања.
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Унапређење и развој предузетништва подстицајним изворима финансирања

Ф

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
И ЗАНАТЛИЈЕ

илијала Нови Сад НСЗ је представила своје програме подршке привредницима са територије Јужнобачког округа и
занатлијама окупљеним у оквиру Удружења самосталних занатлија Новог Сада.
Стручни скуп под називом „Унапређење и развој предузетништва подстицајним изворима финансирања“, који
је организовала Регионална привредна
комора Нови Сад у својим просторијама,
окупио је 70 представника микро и малих привредних субјеката, предузетника
и општих удружења предузетника из
Новог Сада и околине. Овом приликом,
они су се упознали са актуелним програмима подршке пословању кроз кредитирање и бесповратна средства за развој и
унапређење предузетништва. Подстицаје у овој области представили су Фонд
за развој Републике Србије, Развојни
фонд АП Војводине, Национална служба
за запошљавање и Град Нови Сад.
Скуп је отворила Слободанка Џиновић Којић, шеф Канцеларије за предузетништво Привредне коморе Србије (ПКС),
која је истакла да се де минимис државна
помоћ може доделити једном привредном
субјекту у висини до 23 милиона динара у
току три узастопне фискалне године. Посебно је нагласила спремност ПКС да пружи помоћ свим заинтересованим привредним субјектима при аплицирању.
Џевида Нинков, директорка Сектора кредита и гаранција Фонда за развој
РС, представила је актуелне програме
Министарства привреде у 2019. години,
који подразумевају бесповратна средства и стартап кредите, а реализују се
у сарадњи са Фондом, као и програме
Фонда. Према њеним речима, Фонд за
развој је у протекле четири године путем
ових програма пласирао укупно 20 милијарди динара, од чега је 2 милијарде
бесповратних средстава.

Подстицаје у области
предузетништва
представили су Фонд
за развој Републике
Србије, Развојни фонд
АП Војводине,
Национална служба
за запошљавање
и Град Нови Сад
Бесплатна публикација о запошљавању

Посебна пажња је посвећена недостатку одређених
кадрова у занатству и програмима које НСЗ у сарадњи
са послодавцима реализује у циљу превазилажења овог
проблема
Јелена Тринкић, шеф одељења Развојног фонда АП Војводине, презентовала је кредитне линије овог фонда: дугорочне кредите за инвестициона улагања,
краткорочне и дугорочне кредите за
трајна обртна средства и дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане
од стране Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам.
Представници Филијале Нови Сад
НСЗ, Смиљана Гардиновачки, начелница
Одељења за образовање и обуке и Душан
Марјановић, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање
каријере, представили су актуелне програме и мере подстицаја послодавцима,
од програма обука и стручног усавршавања, преко субвенција за запошљавање,
до посебних програма намењених запошљавању особа са инвалидитетом.
Сузана Митровић, помоћница начелника Градске управе за привреду Новог
Сада, упознала је присутне са Локалним
акционим планом запошљавања за 2019.
годину и свим програмима који су овим
планом дефинисани.
Након презентација актуелних програма финансирања за развој предузетништва и подстицање запошљавања,
привредници су поставили низ питања
о намени, висини, условима за конкурисање и инструментима обезбеђења, на
која су добили и конкретне одговоре.

Други сусрет са послодавцима представници Филијале Нови Сад НСЗ имали
су као гости седнице Скупштине Удружења самосталних занатлија Новог Сада.
Том приликом су Смиљана Гардиновачки и Душан Марјановић члановима Удружења представили програме подршке
запошљавању, обучавању младих и подстицаје за покретање сопственог бизниса.
Посебна пажња је посвећена недостатку одређених кадрова у занатству
и програмима које НСЗ у сарадњи са
послодавцима реализује у циљу превазилажења овог проблема.
Славко Новаковић, председник Удружења, истакао је важност подстицаја и
подршке људима који имају занат у рукама да се отисну у предузетничке воде: „На
тај начин, не само да ћемо смањити број
незапослених на тржишту рада, већ ће и
сваки занатлија који отвори своју предузетничку радњу неког и запослити. То иде
прогресивном брзином и мислим да бисмо на тај начин за кратко време решили
проблем незапослености упошљавањем
квалитетних кадрова“, рекао је Новаковић.
Чланови Удружења исказали су велику заинтересованост за програме које
реализује НСЗ, а посебно за субвенције за
запошљавање и програм стицања пракЂурђина Мачак
тичних знања.
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Сајам образовања у Новом Пазару

Г

ПОДРШКА У ИЗБОРУ ЗАНИМАЊА

рад Нови Пазар у сарадњи са Националном службом
за запошљавање - Филијала Нови Пазар, уз подршку
Канцеларије за младе, успешно је и ове године организовао VII сајам образовања. Ученицима завршних
разреда из свих 15 основних новопазарских школа, своје образовне профиле и програме представило је 9 средњих школа. Сајам је одржан у великој сали Дома омладине, која је
била премала за све заинтересоване учеснике, који истичу да
је ово посебно корисно за одабир будућег занимања и правилно професионално напредовање.
Манифестацију је отворио градоначелник Новог Пазара
Нихат Бишевац.
„Сајам образовања је намењен свим ученицима који нису
донели коначну одлуку у вези са избором одређеног образовног профила приликом уписа средње школе. Данас је ово
изванредна прилика да добију праве и квалитетне информације. Надамо се да ћемо им помоћи, да ће захваљујући
овом сајму донети праву одлуку у будућности, која је једна од
најбитнијих у њиховом животу“, истакао је Бишевац.
Посетиоце сајма поздравио је и директор новопазарске филијале Националне службе за запошљавање Фахрудин Ђекић,
који је рекао: „Много наших младих суграђана присутно је на
данашњем сајму и драго нам је да су све више заинтересовани
да обиђу ову манифестацију коју већ годинама уназад организују у партнерству Град Нови Пазар и Национална служба
за запошљавање, у сарадњи са наставницима и професорима
свих средњих и основних школа. На нашем штанду ученици ће
добити информације која су то занимања дефицитарна и како
правилно да одаберу одговарајуће занимање, које је у складу
са њиховим могућностима и компетенцијама. Добро и квалитетно образовање је основ за економски развој града и правил-

но организовано друштво које почива на стабилним и јаким
појединцима“.
Средње школе су се представиле на врло занимљиве начине,
кроз различите филмове, презентације, практичне експерименте, музичке нумере,... Школа за дизајн текстила и одеће из Новог Пазара одржала је и модну ревију под називом „Живети као
Фрида“, на којој су ученице на врло креативан начин показале
своје способности и знање стечено у овој школи. Ученици Средње
музичке школе су се представили са две музичке композиције
изведене на клавиру, уз пратњу својих професора и ментора.
На штанду Филијале Нови Пазар НСЗ ученицима су били
на располагању информативни флајери, упитници о професионалним интересовањима, као и већ добро познат „Водич за
избор занимања“, публикација чија је тематика прилагођена
потребама ученика завршних разреда основне школе.
Аида Бојаџић

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРОГРАМ
САМОЗАПОШЉАВАЊА У БАЈИНОЈ БАШТИ И УЖИЦУ
У Бајиној Башти, почетком маја, директорка Филијале
Ужице НСЗ Зорица Милошевић уручила је 13 одлука корисницима програма самозапошљавања, који су поднели захтеве по
програму у 2019. години.
Том приликом, директорка ужичке филијале и организатор
програма запошљавања Милија Веснић одржали су са корисницима средстава састанак на коме је детаљно представљена
процедура закључивања уговора. Веснић је истакао да незапослени из Бајине Баште и Ужица традиционално показују велико интересовање за овај програм: „Више од половине захтева
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за самозапошљавање који су поднети на нивоу ужичке филијале је управо из Бајине Баште и Ужица. Само из Бајине Баште
ове године поднето је 65 захтева за овај програм, а одобрено је
13 субвенција за самозапошљавање“.
Становници ове општине углавном се опредељују за делатности производног занатства, па је чак преко 70% захтева везано за производњу и производно занатство. Од 13 одобрених
субвенција чак десет је из ове делатности, две су из области
пружања интелектуалних услуга, а једна из музичке продукције. Када је производно занатство у питању, корисници су се
определили за производњу одеће, сувенира, торти и колача.
„Ако посматрамо свих 6 општина које покрива Филијала
Ужице НСЗ, можемо рећи да је одрживост бизниса који су покренути уз нашу подршку негде око 75%, након истека уговорне обавезе према НСЗ. Међутим, када говоримо о општини
Бајина Башта ситуација је мало другачија, око 50% бизниса
опстане након ових годину дана, вероватно због тога што предузетници не могу да се суоче са великим бројем обавеза које
предузетништво носи“, истакао је Веснић.
На подручју филијале поднета су 204 захтева за програм
самозапошљавања, а одлуком су одобрене 73 субвенције за
овај програм, од којих две за особе са инвалидитетом и једна
за особу ромске националности.
Као подршка потенцијалним предузетницима, одржано је
11 обука за покретање сопственог бизниса за 235 лица са подручја Филијале Ужице НСЗ.
Биљана Терзић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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, 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. 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), као и потписаног Споразума о уређењу међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину, број 2908-101-3/2019 од 07.05.2019. године, а у складу са Локалним акционим
планом запошљавања општине Сокобања за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СОКОБАЊА
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 са седиштем на територији општине Сокобања може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним
у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијале Зајечар - Испостава Сокобања.
У 2019. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљивости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања, имају: 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, млади у старатељским породицама и жртве породичног насиља.
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.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених, као што су: жене
(посебно жене жртве трговине људима), 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 и сл., на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања јавног рада је
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
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 и 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, Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зајечар - Испостава Сокобања. Пријава се подноси непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби - Филијала Зајечар - Испостава Сокобања 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 Филијали Зајечар, телефони: 019/444-509 и 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Сокобања.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за пријем пријава
за учешће на јавном конкурсу је 31.05.2019. године.
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), као и потписаног Споразума о уређењу међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину, број 2908-101-3/2019 од 07.05.2019. године, а у складу са Локалним акционим
планом запошљавања општине Сокобања за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СОКОБАЊА
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 имају седиште или организациону јединицу на територији општине Сокобања и који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених са територије општине Сокобања 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, Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зајечар - Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Сокобања 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 Националној служби - Филијала Зајечар, на телефон: 019/444-509 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Сокобања.
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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 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), као и потписаног Споразума о уређењу
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину, број 2908-101-3/2019 од 07.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СОКОБАЊА
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 има седиште или организациону јединицу на територији општине Сокобања 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 Филијали Зајечар - Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у овој 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 јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, телефон: 019/444-518 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Сокобања.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 29.11.2019. године.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у Филијали Зајечар - Испостава Сокобања, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 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. 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), 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 0103-101-142019 од
24.04.2019. године и у складу са Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Врачар за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
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
• старији од 50 година
• вишкови запослених
• Роми
• особе са инвалидитетом
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи
• дугорочно незапослени
• жртве породичног насиља.
Висина субвенције износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, млади до 30 година, млади у домскм
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља.
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 - Филијала за град Београд или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и на интернет презентацији Градске општине Врачар - www.vracar.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 и интернет презентацији Градске општине Врачар - www.vracar.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 29.11.2019. године.
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случајнезапослености („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 Тутин за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години (бр. 3300101-4/2019 од 07.05.2019. године)
ОПШТИНА ТУТИН 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) и Општина Тутин финансирају програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта
о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална служба и Општина 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 Општина:
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) изузетно, на територији девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет,
г) 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, према месту ангажовања лица или према 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, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Нови Пазар - Испостави
Тутин Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 020/811-153 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.
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 града Новог Пазара
за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години (бр. 3300-101-2/2019 и од
08.05.2019. год.)
ГРАД НОВИ ПАЗАР 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 (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, 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, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Нови Пазар Националне
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 020/330-011 или 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 29.06.2019. године.

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, 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 Града Новог
Пазара за 2019. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години бр. 3308-101-2/2019
и од 08.05.2019. год.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НОВИ ПАЗАР
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, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Нови Пазар Националне
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 020/330-011 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне
службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2019. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 и члана 60 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), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Града Пирота и Националне службе за запошљавање број 2601-101-3/2019-8 од
24.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Пирота за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ У САРАДЊИ СА ГРАДОМ ПИРОТОМ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПИРОТА
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту Национална служба), са пребивалиштем на територији Града Пирота 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, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност на територији Града Пирота и по том основу измирује обевезе
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 организационој јединици Национaлне службе за запошљавање – Филијала Пирот, према месту пребивалишта, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе или Канцеларији за локални економски развој Града Пирота или преузети
са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајта Града Пирота www.pirot.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, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Пирот, телефон 010/305-025, контакт особа: Миљан Јонић или у Градској управи Града Пирота, Канцеларија за локални економски развој, телефон: 010/305-581,
контакт особа Ненад Петровић.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне
службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у локалном листу „Слобода“, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.06.2019. године.
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У ОВОМ БРОЈУ

740

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

14
22
25
35
35
37
27

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
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-11418/2018 од 30. новембра 2018. године, 51
број: 112-713/2019 од 25. јануара 2019. године и
51 број 112-4345/2019 од 25. априла 2019. године, оглашава

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

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

1. Службеник третмана психолог
у Служби за третман,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање из стручне области филозофије - смер психологија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција и Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Стоматолог

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области стоматолошке
науке на студијама другог степена интегрисане
академске студије у обиму од 300 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање
пет година, положен државни стручни испит или
стручни испит у области здравствене заштите и
најмање три године радног искуства у струци.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Послови спровода и
унутрашњег обезбеђења
у Служби за обезбеђење,
у звању старији командир
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен испит за звање старијег
командира и најмање две године радног искуства у
Служби за обезбеђење, односно на истим или одговарајућим пословима у складу са законом.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4. Послови спољног обезбеђења,
техничке безбедности и заштите
од пожара
у Служби за обезбеђење,
у звању командир
3 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен испит за звање командира, радно искуство у служби за обезбеђење, односно на истим или одговарајућим пословима, у складу
са законом, од шест месеци и током приправничког
стажа.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Бачванска 14
III Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити
редни број радног места из текста конкурса као
и назив радног места за које се конкурише, име
и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта,
односно боравишта, мејл-адресу за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се
конкурише, са кратким описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана)
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од 30
дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је

стечено радно искуство у струци) - заједничко за
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту - за раднo местo под редним бројем 1;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здравствене заштите или државном стручном испиту за раднo местo под редним бројем 2; (у складу са
чланом 101 Закона о државним службеницима,
државни стручни испит нису дужни да полажу
државни службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да
полажу или су положили стручни испит у области
здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за звање старијег
командира - за радно место под редним бројем 3;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за звање командира
- за радно место под редним бројем 4;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна места (наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде: http://
www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php).
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да
поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став
3). Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
IV Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним
службеницима).
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Посебни услови за рад на радном месту:
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних
санкција прописано је да се у радни однос не може
примити лице које је осуђено због кривичног дела
које се гони по службеној дужности, лице против
кога се води кривични поступак за кривично дело
које се гони по службеној дужности, лице које је
осуђено на безусловну казну затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са
прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-управе и на огласној табли Управе
за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

VI Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту,
провера стручних оспособљености, знања и вештина
које се вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама Окружног затвора у Београду.
О дану и времену спровођења изборног поступка
кандидати ће бити обавештени телефоном или
телеграмом, на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
VIII Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305.
IX Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и
лице које нема положен државни стручни испит,
али је дужно да га положи у року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време, а који нема положен државни
стручни испит полаже државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.

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.

Одељење за регулисање железничког
тржишта, лиценце, права путника
и заједничке послове
Београд, Немањина 6
тел. 011/3618-216

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 2/2019) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4201/2019 од 25
априла 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место руководиоца
Групе за права путника и
заједничке послове

Група за права путника и заједничке
послове у Одељењу за регулисање
железничког тржишта, лиценце,
права путника и заједничке послове,
звањe саветник
1 извршилац

Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Опис послова: руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; разматра притужбе путника који сматрају да им је
ускраћено право утврђено Законом о железници;
води управни поступак ради утврђивања мера за
отклањање повреда права путника; организује
контролу извршења законских обавеза железничких превозника према путницима; израђује
предлоге аката у вези са извршењем одлука
Дирекције у области права путника; израђује
предлоге одговора на тужбе у управном спору поднете против одлука Дирекције као тела
надлежног за права путника; прати упоредну
судску праксу и међународне прописе, конвенције, споразуме и законодавну активност ЕУ у
области права путника и припрема информација
за потребе Групе; пружа стручну помоћ у поступку јавних набавки и у обављању других послова
из делокруга Одељења; обавља и друге послове
по налогу начелника Одељења.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
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мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
Место рада: Место рада је Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају
опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
IV Опште функционалне компетенције, и то:
• Организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено)
• Дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• Пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
V Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) провераваће се путем симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (општи управни
поступак) провераваће се путем симулације (писмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности
и организације органа (Закон о железници ) провераваће се путем симулације (писмено).
VI Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се
путем психометријских тестова - стандардизовани инструмент (писмено) и итервјуа базираном
на компетенцијама (усмено).
29.05.2019. | Број 831 |
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VII Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено). Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs. Информације
o материјалимa за припрему кандидата за проверу
посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Дирекције за железнице - www.raildir.
gov.rs.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Дирекција за
железнице, Немањина 6, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
IX Лицa којa су задужена за давање обавештења: Гордана Коцић, тел: 011/011/3618216 и Нина Ивковић, тел: 011/3618-337, Дирекција за железнице, од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
XI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Дирекције за железнице или у штампаној верзији на писарници Дирекције за железнице,
Београд, Немањина 6, доступан радним даном од
7.30 до 15.30.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
XIII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
XIV Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да
у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене 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 Дирекције за железнице.
XV Трајање радног односа: Радни однос
заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
XVI Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од
19. јула 2019. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2
(источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Дирекције за железнице (Немањина 6, трећи спрат).
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном

испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту. Одредбом члана
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор Дирекције за железнице
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.raildir.gov.rs) и огласној табли Дирекције за железнице, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за радно место,
може се преузети на званичној интернет презентацији Дирекције за железнице или у штампаној
верзији на писарници Дирекције за железнице,
Београд, Немањина 6.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Републички секретаријат за јавне политике, Београд.
Положај који се попуњава:

Директор Републичког
секретаријата за јавне политике
положај у првој групи
Опис послова: руководи, организује, обједињује
и усмерава рад Секретаријата; представља
Секретаријат и обезбеђује законито и ефикасно
обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и друге послове у складу са законом.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
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основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства
у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног
искуства на руководећим радним местима; положен државни стручни испит, 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 за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (методологија и технике планирања, праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању
и о спровођењу јавних политика) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада нормативних послова (стратешки циљеви
Републике Србије у различитим областима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Уредба о методологији за израду средњорочних планова) - 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, узорка понашања и интервјуа базираних
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, Влајковићева 10.
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.
Бесплатна публикација о запошљавању

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. 011/31-30-901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Републичког секретаријата
за јавне политике, 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.
29.05.2019. | Број 831 |
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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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са
чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019),
Служба за управљање кадровима оглашава

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

1. Помоћник министра руководилац Сектора за
међународне односе и европске
интеграције у Министарству
културе и информисања положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира,
усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у
Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора.
Услови: 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 уметности на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у
струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
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- Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (стратегије и
канале комуникације) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње и европских
интеграција (политички систем и спољна политика Републике Србије) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе) - 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, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.

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 за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије; планирање
буџета и извештавање) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - професионално окружење, прописи и
акти из надлежности органа (Стратегија развоја
интерне финансијске контроле у јавном сектору у
Републици Србији за период 2017-2020. године) провера ће се вршити путем усмене симулације.

- 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, узорка понашања и интервјуа базираног
на компетенцијама.

Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада је
Београд, Влајковићева 3.

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

2. Помоћник министра руководилац Сектора за
економско-финансијске послове
у Министарству културе и
информисања - положај у трећој
групи

Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада је
Београд, Влајковићева 3.

Опис послова: Руководи Сектором, планира,
усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у
Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 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, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.

3. Помоћник министра руководилац Сектора за
информисање и медије у
Министарству културе и
информисања - положај
у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира,
усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у
Сектору; врши најсложеније послове из делокруга
Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства
у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног
искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне ком-
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петенције 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 за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (методологију и технике планирања, праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању
и о спровођењу јавних политика) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о јавном информисању и медијима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о националним саветима
националних мањина) - 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, узорка понашања и интервјуа базираног
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, Влајковићева 3.
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: 1 и 3); додатне едукације;
Бесплатна публикација о запошљавању

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: 1 и 3).
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: Дуња
Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање
кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
и oгласној табли Министарства културе и информисања, 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.
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КИКИНДА

ЛОЗНИЦ А

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ АДА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24430 Ада, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 15.05.2019. године у публикацији „Послови“, за именовање директора Центра за социјални рад општине Ада
на мандатни период од 4 године, исправља
се у делу ОСТАЛО, тако да: уместо текста:
„доказ о радном искуству у струци или оверена
копија радне књижице или уговор о раду и доказ
да поседује организаторске способности“, треба да стоји текст: ,,доказ да има најмање пет
година радног искуства у струци и доказ о организаторским способностима (уверење послодавца, послодаваца)“. Напомена: Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања исправке конкурса.

КРУШЕВАЦ
ЈУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР СТАЛАЋ“
ГРАД СТАЛАЋ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, лице које је кандидат за директора мора
да испуњава и следеће посебне услове: да има
стечено високо образовање на основним студијама у трајању од четири године из области спорта,
да нема законских сметњи за његово именовање,
односно да против кандидата није подигнута
оптужница, нити се води истрага против њега.
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора - не
отварати“. Пријава на јавни конкурс треба да
садржи име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству. Уз пријаву на
конкурс кандидати за директора дужни су да
приложе: кратку биографију са подацима о досадашњем радном искуству, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому или уверење о стручној
спреми. Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од шест месеци од
дана објављивања огласа. Пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
овереној фотокопији код надлежног органа, као
и неблаговремене и неразумљиве пријаве биће
одбачене закључком Управног одбора, против
кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс спроводи УО установе. Конкурс је објављен
и на огласној табли установе. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: Ивана Марковић, телефон: 065/8833-109.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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15300 Лозница, Крађорђева 2
тел. 015/879-257

Послови евиденције и
управљања имовином
УСЛОВИ: високо образовање из научне области
правних или 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
правник или дипломирани економиста са стеченим образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит и најмање једна година радног искуства у
струци. Напомена: Конкурсна комисија вршиће
проверу и оцењивање стручне оспособљености
усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о јавној својини, Закона о планирању и изградњи, Закона о општем
управном поступку и Уредбе о евиденцији
непокретности у јавној својини. 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, 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; фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); потврду
или уверење којим се доказује 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 (само за кандидате који су
већ заснивали радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне смоуправе), а за остале који нису заснивали
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне смоуправе
изјаву да му раније није престао радни однос у
државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне смоуправе
због теже повреде дужности из радног односа,
уверење о положеном државно стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о
положеном државно-стручном испиту за рад у
државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о радном
искуству у струци; личну и радну биографију.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника, односно суда,
градској или општинској управи (ако су оверени
пре 28.02.2017. године). Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, 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 просторијам 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 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 адресу: Градска управа града Лозница, Карађорђева 2, са назнаком „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 број 111 или путем телефона: 015/879257. 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 ПА ЗАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел: 020/313-266

Оглас објављен у публикацији „Послови“
15.05.2019. године (број 829), поништава
се у целости.

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

Саветник за послове
малолетничке делинквенције
и контролу васпитних мера
УСЛОВИ: предвиђени Правилником о унутрашњем
уређењу и сситематизацији радних места: стечено
високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним студијама у
обиму од најмање 240 бодова, мастер академске
студије, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства,
положен државни стручни испит; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да му није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности
(ако је радио у државном органу); да није осуђиван; да се против њега не води кривични поступак за кривична дела за које се гони по службеној
дужности.
У изборном поступку проверавају се следеће компетенције: опште функционалне компентенције
(организације и рад државних органа, дигитална писменост, пословна комуникација), посебне функционалне компетенције у области рада
административни послови (познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података, методе вођења
интерних и доставних књига), посебне функционалне компетенције у области рада саветника за
послове малолетничке делинквенције и контролу васпитних мера (познавање прописа: Закон
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Администрација и управа

о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривично-правној заштити малолетничких лица,
Кривични законик, Законик о кривичном поступку, Закон о извршењу кривичних санкција, Судски пословник, познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места за
послове малолетничке делинквенције и контролу
васпитних мера и поседовање знања и вештина
за обављање разговора са малолетним оштећенима и сведоцима), понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет).

тенција у изборном поступку у згради Вишег суда
у Новом Пазару, Житни трг 16. Начин провере
компетенција, као и тачно време и просторија,
биће накнадно одређени, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Лице задужено
за давање обавештења о јавном конкурсу је Азра
Фетаховић, а обавештења се могу добити сваког
радног дана, непосредно у кабинету број 57 у
Вишем суду у Новом Пазару или путем телефона:
020/312-266. Овај оглас се објављује на огласној табли Вишег суда у Новом Пазару, на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, као и на
порталу е-Управе.

Кандидати су дужни да уз пријаву са биографијом
приложе следеће доказе: 1. оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству, 2. оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 3. оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стручној спреми, 4. оригинал или оверена фотокопија о положеном државном испиту,
5. оригинал или оверена фотокопија потврде да
учеснику конкурса није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу (подносе само кандидати који су били
у радном односу у другом државном органу), 6.
потврда о радном искуству, 7. уверење да се против кандидата не води кривични поступак, нити је
подигнута оптужница која је стала на правну снагу, 8. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старије од шест месеци), 9. уверење
о општој здраственој способности, 10. попуњену и
потписану изјаву у којој се кандидат опредељује
да ли ће Виши суд у Новом Пазару прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евидениција (Образац бр. 1) или ће то кандидат
учинити сам (Образац бр. 2).

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, нити је подигнута
оптужница која је стала на правну снагу, уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван.
Обрасце 1 и 2 кандидати могу преузети лично у
кабинету бр. 57 у Вишем суду у Новом Пазару.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа, а пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о радном односу
орагана у коме је запошљен. Пријава на конкурс
врши се на обрасцу који обавезно садржи лично
име кандидата, адресу пребивалишта, односно
боравишта и јединствени матични број грађана.
Образац пријаве кандидати могу добити у кабинету бр. 57 Вишег суда у Новом Пазару. Рок за
подношење пријава са документацијом за јавни
конкурс је 8 дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање, на горенаведену адресу. Пријаве
са документима предају се у кабинету број 58, на
адреси Вишег суда у Новом Пазару, Житни трг 16,
или поштом на наведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
решењем конкурсне комисије. Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, јасне и потпуне и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
конкурсна комисија ће обавити проверу компеБесплатна публикација о запошљавању

НОВИ СА Д

21235 Темерин, Новосадска 403

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: За директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет
година радног искуства у струци. Кандидати
достављају: пријаву својеручно потписану, са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа
о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
фотокопија дипломе); доказ о радном искуству
- најмање пет година радног искуства у струци;
уверење да кандидат није осуђиван; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак,
односно да није поднет захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности; лекарско уверење
о општој здравственој способности - доставља
се по избору кандидата. Кандидат уз прописану
документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс
за именовање директора“.

ПИРОТ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ ЦИГА“
18310 Бела Паланка, Српских владара 51
тел. 018/855-039

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

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-211

Возач моторног возила
УСЛОВИ: стечено средње образовање техничког, економског или друштвеног смера у четворогодишњем трајању или трећи степен стручне
спреме, најмање једна година радног искуства у
струци, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: пријава са биографијом (необавезно:
наводи о досадашњем радном искуству, уколико
га кандидат има); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених - издат на обрасцу сходно важећем Закону о
матичним књигама, оверена фотокопија дипломе,
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном стручном испиту за
рад у државним органима достављају оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном испиту), да кандидат који је радио
у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због
теже повреде радне дужности из радног односа, уверење министарства унутрашњих послова
- полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију надлежног органа (суда) да
се против кандидата не води истражни и кривични поступак.

Административно-технички
послови у области јавних
прихода
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни - стручни
испит, обављен приправнички стаж, познавање
рада на рачунару.(MS Office пакет и Интернет).
ОСТАЛО: пријава са биографијом (необавезно:
наводи о досадашњем радном искуству, уколико
га кандидат има); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, издат на обрасцу сходно важећем Закону о
матичним књигама, оверена фотокопија дипломе,
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном стручном испиту за
рад у државним органима достављају оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном испиту), да кандидат који је радио
у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због
теже повреде радне дужности из радног односа,
уверење министарства унутрашњих послова полицијске управе да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фоокопију надлежног органа (суда) да се против
кандидата не води истражни и кривични поступак.

Посао се не чека,
посао се тражи
29.05.2019. | Број 831 |
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
ПОМОДОРИНО

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 94
тел. 060/323-7323

ПРОИЗВОДНА РАДЊА
МОДНИ АТЕЉЕ БИЉАНА
ТИПСАРЕВИЋ

PIZZA MARE

11070 Нови Београд, Зарија Вујошевића 8

Пица-мајстор

Кројач

на одређено време 6 месеци

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме,
без обзира на искуство. Рад у сменама. Рок за
пријаву 15.06.2019. Јављање на горенаведени
телефон.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство најмање 12 месеци на
пословима кројења и шивења, познавање материјала и мера.

„УНАЦ ББ“ ДОО

Шивач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на занимање; искуство до годину дана на припреми пица, паста, гироса.

ПЕЧЕЊАРА „ЛЕДИНЕ“
11070 Нови Београд, Војвођанска 534
тел. 064/510-41-35

11070 Нови Београд, Сурчинска 9п/8
тел. 062/525-780

пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

Магационер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство најмање 12 месеци
на пословима кројења, познавање материјала и
свих операција шивења.

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у
било ком занимању, предност искуство у шанку
ресторана.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: mr.milos.zivkovic@
gmail.com, у року од 14 дана од дана објављивања
огласа.

пробни рад 1 месец

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве слати
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ХАД „БМП“ АД ХОТЕЛ
„HYATT REGENCY BELGRADE“

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5
тел. 011/3011-134, 3011-131

Собарица/собар

на привременим и повременим
пословима до 12 месеци
5 извршилаца

Радник у перионици веша

на привременим и повременим
пословима до 12 месеци
5 извршилаца

Перач посуђа

на привременим и повременим
пословима до 12 месеци
5 извршилаца

Радник у Fitnes & Spa клубу

на привременим и повременим
пословима до 12 месеци
УСЛОВИ: IV или I степен стручне спреме у било
ком занимању или основна школа. Пријаве слати
на e-mail: gordana.cvetanovic@hyatt.com, у року од
30 дана од дана објављивања огласа.

Шанкер

„ВМО СИСТЕМ“ ДОО
11080 Земун - Батајница
e-mail: info.vmsistem@gmail.com
тел. 064/1207-405

Комерцијалиста

за продају електромотора за све
врсте врата, капија и сегментна
гаражна врата, на одређено време
од шест месеци, пробни рад од
месец дана
УСЛОВИ: VI/VII степен стручне спреме, потребно
радно искуство од 5 година. Кандидати се могу
пријавити на број телефона: 064/1207-405 или
своје пријаве могу слати на имејл-адресу: info.
vmsistem@gmail.com.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме;
искуство у трговини; енглески језик - почетни
ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail:
tr.decorhome@gmail.com или да се јаве на наведене бројеве телефона. Рок за пријављивање
22.06.2019. године.

Продавац

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.
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УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у
било ком занимању, предност искуство у кухињи
ресторана.

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у
било ком занимању, предност искуство у кухињи
ресторана.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: pecenjaraledine@
gmail.com до 25.06.2019. године.

„KLEFFMANN“ DOO
Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/324-7031, 011/770-2494, 062/331-726

место рада: општина пребивалишта
кандидата или суседна најближа
општина, врста радног односа:
у периоду од 3. до 30. јуна
2019. године
20 извршилаца по округу

Продавац декоративних
предмета за кућу

www.nsz.gov.rs

Кувар - куварица

Теренски анкетар

TR DECORHOME
11000 Београд, Каленићева 1
тел. 069/711-722, 011/3444-929

„RIM COMMERCE“ DOO

Посао се не чека, посао се тражи

пробни рад 1 месец

Помоћни радник - радница у
кухињи

11070 Нови Београд, Генерала Жданова 21/9
тел. 063/250-884
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Београд, Богдана Жерајића 36 а
тел. 064/1153-495
e-mail: jelenaradovanovic@rocketmail.com

Опис посла: вршење анкетирања за пројекте:
кукуруз, житарице, сунцокрет и соја.
УСЛОВИ: средњи ниво образовања; пожељно је
поседовање возачке дозволе Б категорије; кандидати који су радили сличне послове имаће
предност приликом избора; теренски рад; послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске карте
или рачуне за гориво). За кандидате који ће бити
ангажовани послодавац организује обавезну обуку у трајању 2-3 сата у току договореног дана у
Новом Саду или Београду и рефундира трошкове
превоза. Трајање конкурса: до 31.05.2019. године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горе назначене бројеве телефона, особи за контакт: Весела Манасијевић.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Трговина и услуге

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

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

Агент теренске продаје
уговор о делу
200 извршилаца

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

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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

Продавац

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

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“
ДОО
Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs
tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани машински
инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1
степен стручне спреме), без обзира на смер, са
радним искуством у ауто-индустрији; машински
инжењер (VI/1 степен стручне спреме), инжењер
машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани машински инжењер/мастер инжењер
машинства (VII/1 степен стручне спреме) за
моторна возила или возила са унутрашњим сагоревањем; радно искуство 36 месеци; рад на рачунару (Word, Excel, Access, Internet); знање енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б
категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Кувар

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

СЗТР „ГОРАН“

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
Пробни рад 5 дана. Трајање конкурса: до попуне
радних места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да контактирају
послодавца путем телефона. Лице за контакт:
Ђурђа Вељовић.

Београд, Драгише Васића 18
Алтина - Земун
тел. 063/242-007

„MONA HOTEL MANAGMENT“ DOO
BEOGRAD

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

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

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

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

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

Касир

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

Конобар

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

Кувар

пробни рад 1 месец, место рада:
Златибор, Чајетина
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовни профил: кувар, III/IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 12
месеци.

Помоћни кувар

пробни рад 1 месец, место рада:
Златибор, Чајетина
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6 месеци.

Конобар

пробни рад 1 месец, место рада:
Златибор, Чајетина
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовни профил: конобар, III/IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6
месеци.
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен смештај и
исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон
или путем мејла да доставе радну биографију.

„ART CAFÉ“ DOO
11070 Београд, Гандијева 76а

Конобар/конобарица
УСЛОВИ: пожељно радно искуство у области
угоститељства. Рок за пријаву до 1. јуна 2019.
Контакт особа: Наја Срећковић, 061/118-2367.

„KUHNE+NAGEL“ DOO
Угриновци - Земун, Партизанска 228
тел. 011/3715-414, 060/8822-857
e-mail: marija.gojkovic-petrovic@kuehne-nagel.com

Радник у складишту/магационер
на одређено време
10 извршилаца

Опис посла: пријем и сервис складиштења робе,
као и њен унутрашњи транспорт виљушкарем.
УСЛОВИ: средња школа; радно искуство: небитно (радници са искуством на наведеним пословима имају приоритет). Рад у сменама, обезбеђен
29.05.2019. | Број 831 |
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превоз. Трајање конкурса: 30.06.2019. Начин
конкурисања: директан контакт са представником послодавца на телефон: 060/8822-857 и
на мејл-адресу: marija.gojkovic-petrovic@kuehnenagel.com, особа за контакт: Марија Гојковић
Петровић.

11271 Сурчин, Светог Саве 76
тел. 063/8669-627
e-mail: jana@kosutica.rs

18000 Ниш, Булевар Немањића 88, локал 213
тел. 018/239-799
e-mail: vodogradnjanis@gmail.com

„УЈЕДИЊЕНА МРЕЖА“ ДОО

Физички радник
2 извршиоца

Постављање водоводних
инсталација

Нови Београд, Милентија Поповића 9

Радник на припреми и продаји
хране
место рада: Стари град
6 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
искуство небитно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 22.06.2019. године. Начин конкурисања: телефон: 063/224-410 (особа за контакт:
Дарко Михајловић).

„ИВСТЕЛ 2010“ ДОО
11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 171

Електричар

„КОШУТИЦА“ ДОО

ТР „ВОДОГРАДЊА“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било ког
занимања, возачка дозвола Б и Ц категорије,
радно искуство од најмање 12 месеци, пробни
рад месец дана. Пријаве слати на горенаведену
имејл-адресу, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„ЛАК ЖИЦА“ ДОО БОР
19210 Бор, Зелени булевар 19
тел. 030/457-390

Директор

пробни рад 1 месец

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању. Пријаве слати на имејл: ivstel2010@
mts.rs, до 30.06.2019. године.

УСЛОВИ: Кандидат мора да буде држављанин
Републике Србије, да има високу стручну спрему друштвеног, економског или техничког усмерења, да има најмање пет година радног искуства и да је од тога једна година на руководећим
позицијама, да је комуникативан и има организационе способности, да не постоје законске
сметње за именовање директора, да није осуђиван и да се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница за кривична дела
за која се гони по службеној дужности и да има
општу здравствену способност.

Д ФРАЈЛИЦА
11080 Земун
e-mail: brankica.ivanovic@yahoo.com
тел. 069/8893-550

Маникир-педикир, козметичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, није потребно радно искуство. Кандидати могу да се пријаве на број телефона: 069/889-3550 или путем имејл-адресе:
brankica.ivanovic@yahoo.com.

ОСТАЛО: Кандидат за директора подноси следећу документацију: пријава са биографијом,
извод из матичне књиге рођених, диплома о
стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ о стеченом радном искуству, копију личне
карте, уверење из надлежне службе МУП-а да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине неподобним за вршење
функције директора, уверење Основног суда о
некажњавању (уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага) и
програм рада за мандатни период. Пријаве доставити лично или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком „За избор директора“. Пријаве које су непотпуне и неблаговремене неће се
разматрати. Рок за подношење пријаве је 25 дана
од дана објављивања конкурса.

2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било
ком занимању: водоинсталатер, помоћник водоинсталатера. Рок за пријаву: 30 дана.

„KLEFFMANN“ DOO
11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3247-031, 011/7702-494
www.kleffmann.com

Теренски анкетар

за рад на територији општине
Сремска Митровица
УСЛОВИ: Делатност: истраживање тржишта у
пољопривреди, маркетинг. „Kleffmann“ доо тражи
теренске анкетаре на територији ваше општине
за пројекте кукуруз, житарице, сунцокрет и соја,
у периоду од 3.06.2019. до 30.06.2019. Посао је
привременог карактера (уговор о повременим
пословима), а неопходна је средња стручна спрема. „Kleffmann“ доо организује обавезну обуку у
трајању од 2 до 3 сата у току договореног дана у
Новом Саду или Београду. Трошкове пута (долазак на обуку), као и теренске трошкове (аутобуске
карте или рачуне за гориво), такође рефундира
послодавац. Кандидати који су заинтересовани
треба да се јаве на горенаведене контакт телефоне, најкасније до 31.05.2019. Контакт особа:
Весела Манасијевић, моб. 062/331-726. Контакт
мејл: vesela.manasijevic@kleffmann.com.

„СВЕТЛОМАТИК“ ДОО
31000 Ужице, Кнеза Лазара 7
тел. 031/522-577

Административни радник

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање
рада на рачунару, радно искуство годину дана на
истим или сличним пословима. Пријаве на оглас
слати на: svetlomatik@gmail.com. Рок за доставу
пријава је 10 дана од датума објављивања.

„АБР“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 82/18
e-mail: trgovina@abr.co.rs

Продавац керамичке робе и
санитарија

за рад у Алексинцу, на одређено
време до 12 месеци

Пословни центри НСЗ
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УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било
ком занимању; радно искуство у трговини са
керамиком и санитаријама; знање рада на рачунару и фискалној каси; познавање керамичке
робе и санитарија; возачка дозвола Б категорије.
Рок за пријаву: 30 дана.

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ „ВИТА“
21000 Нови Сад, Александра Тишме 7
тел. 021/6339-812

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен, медицински техничар, положен стручни испит, енглески језик. Рад у сменама,
ноћни рад. Рок за пријаву 05.06.2019. Јављање
на горенаведени телефон.

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

Доктор медицине

у Служби дечје анестезиологије,
интензивне терапије и терапије
бола на Клиници за дечју хирургију,
на одређено време до повратка
запослене са боловања дужег од 30
дана, пробни рад од 3 месеца
Опис посла: под надзором начелника Одељења,
шефа Одсека и осталих специјалиста Одељења
обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника (пријем, клинички
преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве; прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које
обрађује уз помоћ старијих лекара; учествује у
обезбеђењу перманентне службе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоцу; за
свој рад одговоран је непосредног руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују високу стручну спрему
VII/1 степен - завршен медицински факултет;
положен стручни испит за звање доктора медицине; лиценца за рад или решење о упису у именик коморе. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома
о завршеном медицинском факултету; уверење
о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; фотокопија из матичне
књиге венчаних (уколико су диплома, уверење
и лиценца издати на девојачко презиме); уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван (уверење из
полицијске управе), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном, интернет адресом.

Физиотерапеут

на Одељењу за медицинску
рехабилитацију Службе
за физикалну медицину и
рехабилитацију Стационара
Клинике за дечју хабилитацију и
рехабилитацију, на одређено време
до 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
Опис посла: учествује у тимској обради и третману пацијената; спроводи и планира кинезитерапијски третман на основу тестова мерења и
функционалног статуса; обучава пацијенте правилном постављању и коришћењу ортопедских и
протетичких помагала; обавља и друге послове
Бесплатна публикација о запошљавању

из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је непосредном
руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују вишу стручну спрему - VI
степен, смер физиотерапеут; положен стручни
испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној вишој медицинској
школи или висока здравствена школа струковних
студија; уверење о положеном стручном испиту;
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе;
фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на
девојачко презиме); уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда),
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте,
фотокопију вакциналног картона и санитарну
књижицу. 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,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...). Пријаве се предају у затвореној
коверти лично или поштом на адресу Института,
са назнаком: „Пријава на оглас _____(нагласити
место за које се конкурише)”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа, смер лабораторијски техничар и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверен препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеној средњој медицинској
школи, смер лабораторијски техничар, оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима
прижања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој способности за рад
(по извршеном избору кандидата - за изабраног
кандидата); биографију са адресом и контакт
телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

УСЛОВИ: медицинска школа општег смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца,
најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара. 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
БАЊА КАЊИЖА

24420 Кањижа, Народни парк бб

Службеник за послове одбране,
заштите и безбедности
за потребе Одсека за безбедност

Опис послова: врши контролу и унутрашњи надзор
над применом прописа из области безбедности и
здравља на раду и противпожарне заштите. Евидентирање, издавање, коришћење и унутрашња
контрола ХТЗ опреме и друге опреме заштите безбедности и здравља на раду запослених. Обавља
послове заштите запослених на раду, у смислу
Закона о безбедности и здравља на раду. Обавља
послове испитивања оруђа за рад, опасних средстава за рад и услова радне околине. Обавља послове
од значаја за војну и цивилну одбрану, као и послове заштите од пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне непогоде. Стара се о спровођењу и
примени законских и других прописа о безбедности
и здрављу на раду у Специјалној болници, као и
законских и других прописа о заштити становништва од дуванског дима, као и заштите од пожара.
Обавља послове евакуисања пацијената, запослених и других лица из објеката послодавца у случају
пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне погоде - ванредне ситуације. Обавља послове пријаве осигураног случаја и покреће поступак
ради наплате штете код осигуравајућег друштва.
Врши израду годишњег плана послова и обавеза у
области безбедности и здравља на раду запослених
и противпожарне заштите, у складу са Законом и
подзаконским актима. Непосредно организује, контролише и координира рад запослених на пословима чувара, као и лица са посебним овлашћењем
за визуелни надзор. Врши контролу физичког,
односно визуелног и техничког (видео надзор)
обезбеђења Специјалне болнице, те стара се о
спровођењу и примени законских прописа о физичком обезбеђењу Специјалне болнице. Планира
годишњи рад портира. Организује и врши распоред
коришћења годишњег одмора портира. Обезбеђује
и чува имовину Специјалне болнице, стара се о
обезбеђењу јавног реда и мира код послодавца. По
потреби, обезбеђује извршење одлуке послодавца
о удаљењу запосленог са рада. Удаљује нежељене
госте (гости у јако алкохолисаном стању, који крше
јавни ред и мир, односно нарушавају углед послодавца) у ресторану по захтеву конобара, шефа сале
или шефа угоститељства. Врши контролу алкохола
у организму запослених.
29.05.2019. | Број 831 |
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УСЛОВИ: Кандидат треба да је стекао високо
образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; или на основним
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; или на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; знање рада на рачунару; положен одговарајући стручни испит из области безбедности
и заштите рада рада, противпожарне заштите
и заштите имовине и лица у складу са законом;
знање рада на рачунару; положен одговарајући
стручни испит из области безбедности и заштите рада рада, противпожарне заштите и заштите
имовине и лица, у складу са законом. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију личне
карте, доказ о положеном одговарајућем стручном испиту из области безбедности и заштите на
раду, противпожарне заштите и заштите имовине
и лица у складу са законом, доказ о вакциналном
статусу из ДЗ за лица рођена после 1971. године.
ОСТАЛ: Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања
Кањижа“, Одељење за правне и опште послове,
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове службеника за послове одбране, заштите и безбедности”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор стоматологије - изабрани
лекар

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/812-129

Доктор медицине

за рад у Здравственој станици
Рибариће и приправност за рад ван
радног времена
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца.

Педијатријска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен, положен стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен, положен стручни испит, лиценца.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву
на овај оглас доставе следећа документа: фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном
испиту и лиценце (оверене копије), фотокопију/
очитану личну карту, уверење о држављанству,
кратку биографију са обавезним контакт подацима (имејл и/или број мобилног телефона).
Пријаву и потребну документацију доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на оглас“. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. У случају већег броја пријављених
кандидата може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему. Евентуални позив на
разговор биће упућен посредством достављених
контакт података. Одлука о избору биће објављена на огласној табли ДЗ Тутин од када тече рок
за правно поступање по истој. Кандидати неће
бити лично обавештавани, а послата документа
неће бити враћена. Изабрани кандидат обавезан
је да у року од 5 дана од дана када је обавештен о
избору достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

на одређено време,
пробни период од 3 месеца

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

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит за доктора стоматологије; лиценца за рад; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора стоматологије.

Медицинска сестра - техничар

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопију
личне карте, уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце или решење о упису у комору. Испуњавање општих услова прописаних законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Кандидат је дужан да приликом
заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом
документацијом слати на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс - не отварати”.
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на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог,
до његовог повратка на рад,
за рад на Одељењу за ортопедију
са трауматологијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер,
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису
у комору, фотокопију/очитану личну карту. Ако
кандидат поседује радно искуство, потребно је
доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници ОБ „Свети Лука” или путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену
“Пријава на оглас”, са навођењем радног мес-

та за које се конкурише. Уколико кандидат има
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити
на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Доктор стоматологије

за рад у здравственим станицама, на
одређено време, замена запослене
која се налази на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред
општих услова предвиђених законом, су: завршен стоматолошки факултет, VII степен стручне
спреме, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора стоматологије; положен стручни испит; лиценца.
ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом
личне карте, кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и оверене фотокопије
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених издат на
новом обрасцу, сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број
20/09), достављају у затвореној коверти поштом
на горенаведену адресу или лично у просторијама Кадровске службе ДЗ Владимирци, са назнаком „Пријава за конкурс“. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Кандидати који не
буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве морају да
буду примљене у Дому здравља најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање,
као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.
Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека
дана и сата наведеног у овом огласу сматраће
се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када
су примљене у установи. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити
одбијене као неисправне.

ДРАГАНА АНТИЋ
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ADDENTIS“ ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Светог Саве 139

Доктор стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: државни стручни испит. Рад у сменама.
Јављање кандидата на телефон: 061/303-8645.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина

MILLENIUM MEDIC POLIKLINIKA
11000 Београд, Молерова 11
e-mail: poliklinika@milleniummedic.rs

Лаборант
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, биохемијско-здравствени лаборант; стручни испит за
здравствене раднике. Кандидати треба да пошаљу
CV на наведену имејл-адресу. Рок за пријављивање:
21.06.2019. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор стоматологије

у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Додатна знања/испити/радно искуство:
положен стручни испит; важећа лиценца за рад;
познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење); радно искуство
- најмање шест месеци у звању доктора стоматологије. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.

Стоматолошка сестра - техничар
у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту

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

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту
одраслих, Одељење кућног лечења
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
додатна знања/испити/радно искуство: положен
стручни испит; важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење); радно искуство - најмање
шест месеци у звању медицинске сестре - техничара. Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, сајту
Министарства здравља РС и сајту Дома здравља
„Др Симо Милошевић“. Пријаве се подносе на
адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић“,
Пожешка 82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III
спрат, соба бр. 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца молби на објављене
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на сајту ДЗ „Др
Симо Милошевић“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Сервирка

за потребе немедицинског сектора,
Одељење ресторана и кухиње
2 извршиоца
Опис радног места: врши послуживање хране и
пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе (обезбеђење
потребног броја чистог прибора) за стационарне
пацијенте, у ресторану као и у собама. Дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање при
одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и пића). Пошто од пацијената прими
наруџбе, преноси их особљу у кухињи и води
рачуна о томе да госте послужи што брже и што
квалитетније. Од сервирке се очекује да буде
љубазна, тачна, брза и комуникативна, будући да
је сервирка у сталном и непосредном контакту са
пацијентима и како репутација послодавца увелико зависи од ње, од запослене се не очекује
само коректна услуга него и то да пацијентима
боравак учини што угоднијим. Стара се о примени санитарно-хигијенских мера.
УСЛОВИ: III степен угоститељског или другог
смера или основно образовање и радно искуство на наведеним пословима минимум 6 месеци.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас,
кратку биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ о вакциналном статусу из
Дома здравља за лица рођена после 1971. године.
ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања
Кањижа”, Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове сервирке“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Одсеку за пиогене,
респираторне и полно преносиве
инфекције са референтном
лабораторијом за резистенцију
бактерија на антимикробне лекове
у Центру за микробиологију
Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу
исправности лабораторијске опреме; одржава
културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области
лабораторијске технике; стара се о апаратима и
потрошном материјалу; учествује у евиденцији
примљеног материјала и издатих налаза као и у
припреми и обради података за извештаје; ради
са потенцијално-инфективним биолошким материјалима; у оквиру смена и дежурстава ради у
свим организационим јединицама на узимању,
пријему и обради доспелог материјала и издавању резултата; по потреби ради са пацијентима на пријему и узимању материјала за микробиолошке прегледе; учествује у раду комисија,
радних група и других тела у складу са општим
актима Института, по решењу директора; обавља
и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које је стекао одређена знања
и звања, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању здравствене струке у трајању од четири
године и стеченом звању лабораторијског техничара; оверена фотокопија уверења/потврде
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија доказа о поседовању важеће лиценце;
фотокопија очитане личне карте; фотокопија
извода из матичне књиге венчаних (уколико је
дошло до промене презимена).

Службеник за јавне набавке

на одређено време, али не дуже од
24 месеца, због повећаног обима
послова у Одсеку за набавку у
Служби за правне и економскофинансијске послове
Опис послова: припрема годишњи план јавних
набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и
набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење
послова јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води
евиденцију о спроведеним контролама, према
годишњем плану; учествује у поступцима јавних
набавки као члан комисије; прави план праћења
и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;
припрема уговоре, извештаје и води евиденције
из области свог рада; учествује у раду комисија,
29.05.2019. | Број 831 |
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радних група и других тела у складу са општим
актима Института, по решењу директора; обавља
и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које је стекао одређена знања
и звања а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеним 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 или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; оверена фотокопија уверења/потврде о положеном
стручном испиту за службеника за јавне набавке;
фотокопија очитане личне карте; фотокопија
извода из матичне књиге венчаних (уколико је
дошло до промене презимена).

Лабораторијски техничар у
дијагностици

на одређено време, ради замене
одсутне запослене, до њеног
повратка, у Одсеку за пиогене,
респираторне и полно преносиве
инфекције са референтном
лабораторијом за резистенцију
бактерија на антимикробне лекове у
Центру за микробиологију
Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу
исправности лабораторијске опреме; одржава
културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области
лабораторијске технике; стара се о апаратима и
потрошном материјалу; учествује у евиденцији
примљеног материјала и издатих налаза као и
у припреми и обради података за извештаје; у
оквиру смена и дежурстава ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издавању резултата;
ради са потенцијално-инфективним биолошким
материјалима; по потреби ради са пацијентима
на пријему и узимању материјала за микробиолошке прегледе; одговорно је лице за вођење
и контролу евиденције присуства запослених у
Одсеку; учествује у раду комисија, радних група и
других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора; обавља и друге сродне
послове који су у складу са стручном спремом и
за које је стекао одређена знања и звања а по
налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању здравствене струке у трајању од четири
године и стеченом звању лабораторијског техничара; оверена фотокопија уверења/потврде
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија доказа о поседовању важеће лиценце;
фотокопија очитане личне карте; фотокопија
извода из матичне књиге венчаних (уколико је
дошло до промене презимена).
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
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у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за јавно
здравље Војводине. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор
уколико су потребне додатне информације које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.
Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти доставити поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава за јавни оглас за
радно место ______ (навести назив радног места)“ или предати лично на писарницу Института
за јавно здравље Војводине (соба бр. 53). Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште
обавештење о изабраном кандидату заједно са
документима које су предали уз пријаву. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Шеф рачуноводства

техничар економско-финансијске
струке, на одређено време од годину
дана, за рад у Служби за правне,
економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове
УСЛОВИ: услови су предвиђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ
Пирот бр. 863/2 од 22.03.2018. године и то: стручна спрема/образовање: *високо образовање: на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; додатна знања/испити/радно
искуство: знање рада на рачунару; најмање три
година радног искуства на пословима са високим/вишим образовањем; пожељно радно искуство на пословима буџетског рачуноводства, у
трајању од најмање девет месеци. Кандидати су
дужни да доставе следећу документацију: кратку биографију, адресу и контакт телефон, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију доказа о завршеној
школи, потврду о дужини радног стажа - издату
од стране послодавца или оверену фотокопију
радне књижице, потврда послодавца о радном
искуству на пословима буџетског рачуноводства
(уколико поседује), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издаје основни
и виши суд на чијем подручју кандидат има пребивалиште) - издато након објављивања огласа, уверење да кандидат није осуђиван (издаје
МУП) - издато након објављивања огласа. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе поштом или
лично на адресу Завода за јавно здравље Пирот,
Кеј бб, са назнаком „Оглас за шефа рачуноводства“. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду
дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се
узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110

Доктор медицине - изабрани
лекар

за потребе Службе за здравствену
заштиту одраслих
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; организује и спроводи
мере на очувању и унапређењу здравља појединца
и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи
мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане
и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и
специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту
и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености
за рад због болести или повреде; прописује лекове
и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и
упућује на оцену радне способности, иде у кућне
посете у оквиру теренског рада, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима
и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
утврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Додатна знања /испити / радно искуство:
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе или оверену фотокопију уверења о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног
органа или решење о упису у комору; фотокопију
или очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са чипом); оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; кратку биографију, адресу и контакт број телефона. Пријаве са кратком
биографијом, адресом, адресом електронске
поште, контакт телефоном, овереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса и назнаком: ,,Пријава на оглас
за пријем у радни однос на неодређено време за
радно место доктора медицине изабраног лекара“, предају се непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ „Др Милан - Бане Ђорђевић“, 11320
Велика Плана, Милоша Великог 110 или путем
поште на наведену адресу.

Доктор стоматологије

за потребе Службе стоматолошке
здравствене заштите
Опис послова: доктор стоматологије брине о
комплетном здравственом стању уста и зуба становништва на свом подручју, односно одређене
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категорије становништва, утврђује здравствено стање уста и зуба и спроводи превенцију и
лечење. За свој стручни рад лично је одговоран,
а за извршавање послова и радних задатака
одговара начелнику службе. Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије
зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и
процедура савремене стоматологије, о чему води
прописану медицинску документацију; врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба,
потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања
ортодонтских аномалија, бави се здравствено-васпитним радом; ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци
после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом
и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради
и одржавању фиксних и мобилних протетских
надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је
то неопходно; упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе у установи или на
више нивое здравствене заштите; контролише
рад зубног асистента и протетског техничара;
збрињава хитна стања у области стоматологије;
обавља послове поливалентне стоматологије за
све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене
заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
стоматолошке здравствене заштите.
УСЛОВИ: Додатна знања, испити и радно искуство: стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију
уверења о завршеном стоматолошком факултету; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
издате од надлежног органа или решење о упису у комору; фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са чипом);
оверену фотокопију уверења о држављанству;
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; кратку биографију, адресу и контакт
број телефона. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, адресом електронске поште, контакт
телефоном, овереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса
и назнаком ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место
доктора стоматологије“, предају се непосредно у
просторијама Секретаријата ДЗ „Др Милан - Бане
Ђорђевић“, 11320 Велика Плана, Милоша Великог 110, или путем поште на наведену адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу за ортопедију са
трауматологијом, на одређено време
до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер,
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фотокопију/очитану личну карту, ако поседуБесплатна публикација о запошљавању

је радно искуство, потребно је доставити радне
карактеристике од претходног послодавца. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама
писарници ОБ „Свети Лука“ Смедерево или путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену
„Пријава на оглас _________ (са навођењем радног места за које се конкурише)“. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. За ближе информације можете се
обратити на телефон: 026/240-725.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, 4. јули 2

I) Виша медицинска сестра техничар
на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца

Опис послова: обавља све послове више медицинске сестре - техничара за које је оспособљен;
спроводи мере и поступке пријема и отпуста
као и адекватну припрему болесника за пријем
на стационарно лечење; стара се о спровођењу
хигијенских принципа у раду са болесницима и
одржавању хигијене просторија, кревета, прибора; врши намештање и пресвлачење кревета
као и купање и прање непокретних и негу непокретних болесника; врши мерење телесне температуре и храњење непокретних пацијента;
спроводи ординирану терапију, врши узимање
и слање материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента на друге прегледе; контролише исправност основних средстава и опреме,
стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад,
писмено обавештава предпостављене, о лому,
квару, потребним проправкама и недостатцима;
обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према
повереном послу и сарадницима; обававља и
друге послове по налогу главне сестре и начелника службе, за свој рад непосредно је одговоран/на главној сестри и начелнику службе.

II) Медицинска сестра техничар

на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
Опис послова: обавља све послове медицинске
сестре - техничара за које је оспособљен; између
осталог помаже лекару у раду, даје терапију, превија; спроводи мере и поступке пријема и отпуста
као и адекватну припрему болесника за пријем
на стационарно лечење; стара се о спровођењу
хигијенских принципа у раду са болесницима и
одржавању хигијене просторија, кревета, прибора; врши намештање и пресвлачење кревета као
и купање и прање непокретних и негу непокретних болесника; врши мерење телесне температуре и храњење непокретних пацијента; спроводи ординирану терапију, врши узимање и слање
материјала за лабораторијске прегледе, прати
пацијента на друге прегледе; обавезан/на је на
хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу
и сарадницима; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти
и одржава за несметан рад, писмено обавештава предпостављене, о лому, квару, потребним
проправкама и недостатцима; обавезан/на је на
хуман однос према пацијентима и професиона-

лан и коректан однос према повереном послу и
сарадницима; обавља и друге послове по налогу главне сестре и начелника одељења, за свој
рад непосредно је одговоран/на главној сестри и
начелнику одељења.
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа
су општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и
13/2017-УС) и посебним прописима везаним за
јавне службе из области здравствене заштите:
Услови за обављање послова и радних задатака за вишу медицинску сестру - техничара
из тачке I огласа: VI степен стручне спреме; положен стручни испит; поседовање дозволе/лиценце
за рад (односно доказа о упису у именик надлежне
коморе); потпуна психичка и физичка способност
за обављање послова и радних задатака.
Услови за обављање послова и радних задатака за медицинску сестру - техничара из
тачке II огласа: IV степен стручне спреме; положен стручни испит; поседовање дозволе/лиценце
за рад (односно доказа о упису у именик надлежне
коморе); потпуна психичка и физичка способност
за обављање послова и радних задатака;
Критеријуми за избор кандидата из тачке
I (виша медицинска сестра-техничар) су:
1. просечна оцена током студирања на вишој
медицинској школи - максимално 20 бодова; 2.
дужина чекања на запослење код НСЗ (након
положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова; 3. искуство у струци (подразумева волонтерски рад у
Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене
заштите) - максимално 20 бодова; 4. оцена рада у
ЗЦ Књажевац подразумева оцену коју даје начелник, односно шеф, службе за радно ангажовање
у ЗЦ Књажевац, након положеног стручног испита, на пословима здравствене заштите - максимално 5 бодова; 5. оцена на тесту - максимално
30 бодова; 6. оцена на разговору - максимално
20 бодова.
Критеријуми за избор кандидата из тачке II (медицинска сестра-техничар) су:
1. просечна оцена током школовања у средњој
Медицинској школи - максимално 20 бодова; 2.
дужина чекања на запослење код НСЗ након
положеног стручног испита на пословима здравствене заштите - максимално 5 бодова; 3. искуство у струци (подразумева волонтерски рад у
Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене
заштите) - максимално 20 бодова; 4. оцена рада у
ЗЦ Књажевац подразумева оцену коју даје начелник, односно шеф службе за радно ангажовање у
ЗЦ Књажевац након положеног стручног испита
на пословима здравствене заштите - максимално 5 бодова, 5. оцена на тесту - максимално 30
бодова, 6. оцена на разговору - максимално 20
бодова.
За посао из тачке I огласа, заинтересовани
кандидати подносе: у оригиналу: 1. потпуну
личну и радну биографију са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак. У овереној
фотокопији следећа документа (овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): 1. диплому/уверење о завршеном школовању на вишој
медицинској школи, звање виша медицинска сестра - техничар; 2. уверење о положеном стручном испиту; 3. дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежног органа (ако је кандидат из радног
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односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); 4. извод из матичне
књиге рођених; 5. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме); 6. уверење о држављанству;
7. фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована); 8. фотокопију радне књижице уколико радник поседује
исту; 9. фотокопије уговора као доказ искуства
у струци (подразумева волонтерско ангажовање
у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите); 10. потврду Националне службе
за запошљавање као доказ дужине чекања на
запослење.
За посао из тачке II огласа, заинтересовани кандидати подносе: у оригиналу: 1.
потпуну личну и радну биографију са адресом,
контакт телефоном (мејл-адресом) и изјавом
да се против њих не води кривични поступак. У
овереној фотокопији следећа документа (овера
фотокопије не сме бити старија од 6 месеци): 1.
диплому/уверење и сведочанства (за четири разреда средње школе) о завршеном школовању на
средњој медицинској школи звање медицинска
сестра - техничар; 2. уверење о положеном стручном испиту; 3. дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежног органа (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); 4. извод из матичне
књиге рођених; 5. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме); 6. уверење о држављанству;
7. фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована); 8. фотокопију радне књижице уколико радник поседује
исту; 9. фотокопије уговора као доказ искуства
у струци (подразумева волонтерско ангажовање
у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите). 10. потврду Националне службе
за запошљавање као доказ дужине чекања на
запослење.
ОСТАЛО: Кандидат који одлуком директора буде
изабран за пријем у радни однос на одређено време, пре потписивања уговора о раду биће дужан
да достави у року од 15 дана: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос, уверење да није
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6
месеци, уверење да се против кандидата не води
истрага и кривични поступак (уверење издаје суд)
не старије од 6 месеци. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
Решењем директора биће формирана комисија
која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата за радно место више
медицинске сестре - техничара, рангирати исте на
основу критеријума из тачке IV подтачка 1. до. 3
а за радно место медицинске сестре - техничара
рангирати исте на основу критеријума тачке V
подтачка 1 до 3 ове одлуке, примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који
има најбоље показатеље-параметре остварити
максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке IV подтачке 4
и тачке V подтачка 4 ове одлуке бодоваће начелници, односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у
којима је кандидат радио по основу радног ангажовања након положеног стручног испита. Пет
најбољих кандидата који су се јавили на оглас и
испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи
избор после спроведеног бодовања од стране
комисије и начелника односно шефова служби у
ЗЦ Књажевац, биће позвани да ураде тест и са
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њима ће се обавити стручни разговор. О тесту и
разговору са кандидатом обавезно се сачињава
записник. Коначну одлуку о избору кандидата који
ће бити примљени у радни однос доноси директор
на основу извештаја комисије, оцене-бодовања
начелника, односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту
и разговору. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Одељење за опште правне и
кадровске послове Здравственог центра Књажевац. У овом огласу користи се мушки граматички
род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације. Оглас је објављен
и на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, непотпуне и непотписане
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати. Рок
у коме кандидат мора бити обавештен о избору не
може бити дужи од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријаве
на оглас могу се поднети лично или послати препорученом поштом на адресу Здравственог центра
Књажевац, 4. јули 2, 19350 Књажевац (Одељење
за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац), са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место више
медицинске сестре - техничара или медицинске
сестре - техничара”.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ
ЛИЦА „КРУНА“
БЕОГРАД

Београд - Звездара, Светог Николе 43
тел. 062/8205-822

Медицинска сестра
УСЛОВИ: медицинска сестра; без обзира на радно искуство.

Неговатељ

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
послодавцу путем телефона, лице за контакт:
Олгица Јанковић.

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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Шеф рачуноводства

на одређено време до 31.12.2019.
године, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање (економске струке),
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању од три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; изузетно: средње образовање и
радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу уредбе; знање рада на рачунару;
најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу Болнице. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања

Пословни центри НСЗ

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

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-237

Технички секретар

за Педијатријску клинику, на
одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме или основна
школа са завршеним курсом из дактилографије,
познавање рада на рачунару. Уз пријаву и кратку пословну биографију подноси се фотокопија
дипломе о стеченом образовању (може и неоверена), као и сведочанства за сваку годину школовања, адекватне препоруке претходног послодавца (уколико их поседују). Пријаве и докази о
испуњености услова предају се лично на Архиви
Института или путем поште на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс за техничке секретаре“.
Кандидат који буде изабран за пријем у радни
однос на одређено време пре склапања уговора
о раду доставља оверене фотокопије: дипломе,
сведочанства за сваку годину школовања, одјаве на претходно осигурање (МА образац), фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је
поседује (због израчунавања стажа и минулог
рада) или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здравственог осигурања.

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

Медицинска сестра - техничар
у кућном лечењу и нези,
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води медицинску документацију
и сачињава извештаје о раду службе кућног
лечења и медицинске неге и у стану болесника,
предузима све неопходне мере, даје инфузионе
растворе у стану, даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони
завој, врши обраду декубитиса и других рана
у стану, врши давање серума, врши скидање
конаца, врши катетеризацију и замену катетера, спроводи терапију са кисеоником, учествује
у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне извештаје,
управља санитетским возилом и у вези са тим
сноси сву одговорност, учествује у палијативном
збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке породици
оболелог, одговорна за потрошњу и залихе лекова и санитетског материјала, ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне
сестре и начелника службе којима је одговоран
за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: медицинска школа, средње образовање, општи смер.
Радно искуство/додатна знања/испити: стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
Бесплатна публикација о запошљавању

искуства медицинске сестре, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење), положен возачки испит Б категорије.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу 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.

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

Доктор медицине

изабрани лекар за одрасле,
пробни рад 3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и
благовремено лечење пацијената, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте
и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из
области менталног здравља у смислу превенције
у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко-консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво
здравствене заштите, у поступку остваривања
здравствене заштите изабрани лекар упућује
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на
основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску
документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа, даје
оцену радне способности и упућује на лекарску
и инвалидску комисију, ради у комисијама и на
посебним програмима, издаје стручно мишљење,
лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и
повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици,
прати и предлаже измене у процедуралном раду
у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и
друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање - високо
образовање - медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Радно искуство/додатна знања/
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест

месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, на одређено време до
повратка одсутног запосленог,
пробни рад 3 месеца
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и
популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду,
врши примарну обраду ране/завој и по потреби
компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ,
инхалације, инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија,
транспортну имобилизацију, обраду опекотина,
испирање уха, превијање у стану болесника, даје
вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника
до болнице, по налогу лекара, врши требовање
и набавку ампулираних лекова и инструмената.
Контролише рок трајања лекова и санитетског
материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео-терминалима,
обавља послове на пријему пацијената, наплата
партиципације у складу са прописима и слично,
одговорна је за правилно вођење медицинске
документације, фактурише здравствене услуге
које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе
ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, учествује у изради извештаја, учествује у
спровођењу плана здравствено-васпитног рада,
ради у тиму, врши заказивање пацијената лично
и телефоном, врши стерилизацију инструмената,
обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у
за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и
остале послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној
медицинској сестри, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: медицинска школа * средње образовање, општи смер.
Радно искуство/додатна знања/испити: стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства медицинске сестре, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу 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.
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра
Медицинска сестра

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска
сестра са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис
или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене
пријаве, неће бити разматране. Контакт телефони: 018/804-215 и 018/804-211.

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

Медицинска сестра - техничар на
неонатологији
у Одељењу за неонатологију Службе
за интензивну негу и терапију и
неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
у Одељењу за нефрологију
Стационара Клинике за педијатрију

Медицинска сестра техничар у операционој сали
(инструментарка)

у Одељењу операционих сала
у Служби операционих сала и
ендоскопске дијагностике и терапије
Поликлинике на Клиници за дечју
хирургију
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар у
операционој сали (анестетичар)

у Одељењу анестезиологије и
периоперативне медицине у Служби
дечје анестезиологије, интензивне
терапије и терапије бола Стационара
Клинике за дечју хирургију
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: 1) да поседују средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска
школа, смер педијатријска сестра - техничар или
медицинска сестра - техничар; 2) положен стручни испит; 3) лиценца за рад (или упис у именик
коморе). Кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом,
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контакт телефоном и имејл адресом. Уз молбу се
у оригиналу или овереној копији подносе следећа
документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда), не старије од
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе), не старије од 6 месеци; доказ
о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о
раду, потврда послодавца). Описи послова су
утврђени Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места дел. број 598
од 01.03.2017. године. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...).
Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави: уредан санитарни налаз, што
доказује фотокопија санитарне књижице; лекарско уверење о општој здравственој способности;
доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве
се предају лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем на
неодређено време на пословима:_________“.

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
у Одељењу за акутне плућне
болести у Служби за плућне болести
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време, до повратка
запослене са боловања дужег од 30
дана

УСЛОВИ: Опис посла: спроводи негу болесника;
брине се о пријему, нези и отпусту болесника;
даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог
делокруга, а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института. Кандидати морају да
испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: 1) да поседују
средњу стручну спрему - IV степен, завршена
средња медицинска школа, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; 2) положен стручни испит; 3) лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
завршеној средњој медицинској школи; уверење
о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе), не
старије од 6 месеци; доказ о радном искуству
уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV),
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за

пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
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, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа,
кандидат је дужан да достави: уредан санитарни
налаз, што доказује фотокопија санитарне књижице; лекарско уверење о општој здравственој
способности; доказ о имунизацији ММР вакцином
или потврду о серолошкој анализи на морбиле
(ИГГ антитела); доказ о имунизацији - хепатитис
Б. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем једне медицинске
сестре - техничара на Одељењу за акутне плућне болести до повратка запослене са боловања“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Кувар
Опис послова: припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује све врсте посластица; контролише исправност намирница; утврђује потребне количине
намирница на основу норматива и резервација
и саставља листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела; сервира јела;
припрема јеловник; одржава хигијену у кухињи;
одржава хигијену средстава за припрему и обраду намирница; одваја по требовању храну за
одељења; учествује у спровођењу програма радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи
и координацији са надлежним запосленима, а у
циљу психосоциорехабилитационог третмана
пацијената; обавља и друге истоврсне послове
по налогу претпостављених; непосредно је одговоран главном кувару и шефу кухиње.
УСЛОВИ: средње образовање.

Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни
пријем, задржавање пацијената
без пристанка, за збрињавање и
лечење психотичних поремећаја у
акутној фази, болести зависности,
за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
до повратка запослене са боловања
преко 30 дана, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене
неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника
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и асистира лекару при интервенцијама; учествује
у пријему болесника, визити, посматра пацијента
и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор,
медицинску опрему, инструменте и материјал за
рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног
материјала; одлаже и уклања медицински отпад
на прописани начин; обавља послове из области
јавног здравља (здравствено васпитање, врши
вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); врши прикупљање и дистрибуцију
крви; спроводи административни поступак код
пријема и отпуста пацијената; стара се о чувању
одеће, новца и драгоцености приликом примања
и отпуштања пацијената; врши санитарну обраду
пацијената; активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка;
одговоран/а је за правилну апликацију и поделу
терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију
усне и носне дупље; прати пацијенте на консултативне прегледе; одговоран/а је за законитост
свог рада и поштовања принципа из кућног реда
и других општих аката болнице, одлука, ставова
и закључака претпостављених; одговоран/а је за
правилно вођење и обраду целокупне прописане
медицинске документације из свог домена; одговоран/а је за спровођење мера будности и чувања
психијатријских пацијената од повреда, суицида,
бекства и сл.; обавља и друге истоврсне послове
по налогу претпостављених и непосредно је одговоран/а главној медицинској сестри/техничару
одељења/одсека.
УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања/
испити: стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају предати: кратку биографију
(CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању. Кандидати за радно место
под редним бројем 2 морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног
искуства у наведеном звању (доказивање за радно искуство потврдом). Пријаве са потребним
доказима достављају се поштом на адресу: Улица цара Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у
архиви Болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење
о општој здравственој способности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Инжењер рачунарске мреже

за рад у Јединици за правно,
економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове
Опис послова: примењује мрежна решења
(Switching, Routing, Интернет рутирање, NextGeneration
Networks, Broadbandinternet приступ, Контрола мрежног самораћаја и др.); пружа техничку подршку корисницима информационих система и
сарађује са техничком подршком; дефинише,
презентује и реализује корисничка решења
везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације; израђује писану документаБесплатна публикација о запошљавању

цију за пројекте и корисничка решења; врши
оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе
корисника и захтеве система, на основу којих
предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; одржавање хардвера и софтвера, одржавање информационог система; сервисирање и
одржавање рачунарске опреме; врши обраду и
слање електронске фактуре; врши инсталацију
одговарајућих оперативних система, апликација
и програма; врши несметан проток информација
између умрежених рачунара у установи; стара
се о несметаном преносу податка између сервера и примаоца података; обука медицинског
кадра за употребу ПС и дефинисаних програма и
све остале послове из делокруга рада по налогу
непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је начелнику јединице.
УСЛОВИ: високо образовање (информатичке
струке): 1) 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 или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; са најмање једном годином радног искуства. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о завршеном VII/1
степену стручне спреме информатичке струке;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица не води поступак.
ОСТАЛО: Обавештење о избору кандидатима ће
бити достављено у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.
Пријаве слати лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

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

Медицинска сестра - техничар у
интензивној нези (ниво 3)
за потребе Службе за анестезију
са реаниматологијом, на одређено
време до шест месеци
2 извршиоца

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

Виши нутрициониста дијететичар

за потребе Одсека за припрему
и дистрибуцију хране Службе за
техничке и помоћне послове,
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање: 1) на
струковним студијама првог степена (основне
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или 2) на основним студијама у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит за струковног нутриционисту-дијететичара/вишег нутриционисту.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом са контакт подацима;
фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој
школи одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковног нутриционисту-дијететичара/вишег нутриционисту дијететичара; 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)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Спремачица просторија у којима
се пружају здравствене услуге
пробни рад од 3 месеца

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

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у занимању.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном доставити: оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном
стручном испиту и лиценце за рад; доказ да се
кандидат налази на евиденцији незапослених
лица код Националне службе за запошљавање;
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доказ да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда); доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из
полицијске управе или полицијске станице). Изабрани кандидат доставља лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које заснива радни однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе лично
или путем поште на адресу Центра, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове...“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: Кандидат за место директора Дома
здравља Осечина, поред општих услова прописаних законом о раду мора да испуњава и следеће услове: I) да је стекао високо образовање
на: 1) интегрисаним академским студијама из
области медицине, денталне медицине и фармације по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине,
денталне медицине или фармације у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; или 2) на студијама другог
степена (мастер академске студије) из области
права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; или 3) на основним
студијама из области медицине, стоматологије
или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине,
стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; или 4) основним студијама из
области права, економије или организационих
наука у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; II) да има најмање
пет година радног искуства као руководилац
здравствене установе, односно руководилац
организационе једицинице у здравственој установи; III) да испуњава Законом прописане опште
услове. Уз пријаву доставити: кратку биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеној траженој школској спреми; потврду о радном стажу у
области здравствене заштите; уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано;
уверење надлежног суда да се против лица не
води поступак; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству(не старије од 6
месеци). Опис послова одређен је Правилником
о организацији и систематизацији радних места
у Дому здравља Осечина: организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи;
координира рад унутрашњих организационих
јединица здравствене установе; именује руководиоце унутрашњих организационих јединица;
доноси Правилник о организацији и систематизацији послова; представља и заступа здравствену
установу; спроводи утврђену пословну политику; одговоран је за законитост рада здравствене
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установе; организује и усклађује процес рада;
предлаже пословну политику и мере за њено
спровођење; извршава одлуке и закључке; разматра предлог плана и све појединачне одлуке
у вези са извршењем планова и даје мишљење
и предлоге о њима; подноси извештај о свом
раду и раду Дома здравља Осечина; учествује
у раду органа Дома здравља; одговоран је за
правилну употребу средстава, израде оперативних планова; спроводи одредбе општих аката
Дома здравља Осечина; предузима мере у циљу
отклањања неправилности у раду и понашању
према трећим лицима, а посебно према корисницима здравствене заштите; у хитним случајевима одлучује о набавци средстава; одговоран је за
спровођење делатности Дома здравља Осечина
и примењивање савремених тековина медицине и начела кодекса етике здравствених радника; организује сарадњу са другим здравственим,
научним, образовно васпитним и другим установа
и стара се о координирању рада са овим организацијама; обавља и друге послове и радне задатке у складу са законом и Статутом Дома здравља
Осечина; поред послова који су прописани Статутом и овим Правилником директор Дома здравља
Осечина обавља и послове своје струке, према
могућностима како му то дозволи обављање
послова директора. За свој рад одговара Управном одбору Дома здравља Осечина и оснивачу
установе. Пријаве слати на горенаведену адресу
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“ или доставити лично правној јединици
Дома здравља Осечина, од 07.00 до 15.00 часова,
у року од 10 дана од дана објављивања конкурса
у „Службеном гласнику РС“ (конкурс је објављен
24.05.2019. године). Све додатне информације
се могу добити путем тел. 014/315-0020 (Правна
служба) радним данима у периоду од 07 до 15
часова или на e-mail: domzdravljaosecina@gmail.
com.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, К. Петровића 328

1) Доктор медицине - изабрани
лекар

на одређено време због повећаног
обима посла, на период до 3 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо образовање на интегрисаним академским
студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до септембра 2005. године. Додатна
знања, испити: стручни испит и лиценца.

2) Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног
обима посла, на период до 3 месеца
7 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на основним студијама првог степена (струковне академске), по пропису који уређује восоко образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године или средње образовање. Додатна знања, испит: стручни испит и
лиценца.

3) Гинеколошко-акушерска
сестра

на одређено време због повећаног
обима посла, до 3 месецa
УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на основним студијама првог степена (струковне академске), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године или средње образовање. Додатна знања, испит: стручни испит и
лиценца.

4) Возач санитетског возила возач у ХМП

на одређено време због повећаног
обима посла, до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: средње
образовање. Додатна знања, искуство: возачка
дозвола Б и Ц категорије.

5) Спремачица здравствених
просторија

на одређено време због повећаног
обима посла, до 3 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: основно
образовање.

Посао се не чека, посао се тражи

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена
фотокопија), сведочанство о завршеној основној
школи за радно место под бројем 5, уверење о
положеном стручном испту (оверена фотокопија), решење о упису у комори или лиценца о
раду (оверене копије), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о
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држављанству, не старије од 6 месеци (оверена
фотокопија), уверење општинског суда да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
у захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног
дана од 7.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти, или послати препоручено поштом на адресу
ДЗ Бујановац, са назнаком „За оглас“ и називом
радног места. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља Републике Србије (након
изласка у публикацији „Послови“). Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, а након објаве треба слати документа
у Дому здравља Бујановац. Изабрани кандидати
биће писаним путем обавештени о резултатима,
након чега ће доставити лекарско уверење.

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

Администратор информационих
система и технологија
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер
информационих технологија или информатичар. 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 вишој школи или високој школи струковних студија, VI степен стручне спреме, инжењер
информационих технологија или информатичар.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Рок за подношење пријава на оглас
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 018/830-927. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште на адресу: Специјална болница за плућне
болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб,
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас
за информатичара“ или лично у просторијама
болнице.

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Косте Војиновића 27
тел. 027/8362-149
e-mail: sasastosic4@gmail.com

Дипломирани ветеринар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
ветеринарске медицине са радним искуством
од 3 године у Програму мера, положен стручни испит, возачка дозвола Б категорије, теренски рад. Радно место са повећаним ризиком. Уз
пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеном одговарајућем образовању, лиценцу за
рад и уверење о положеном државном испиту.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „БОЈНИК“
16205 Бојник, Воје Радића 1

Ловочувар
УСЛОВИ: ловочувар ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и
ловству Републике Србије, Правилником о раду
ловочуварске службе и другим актима удружења.
Потребно је да кандидати испуњавају следеће
услове: да су држављани Републике Србије старији од 18 година, пребивалиште на територији
општине Бојник дуже од 6 месеци, општа здравствена и радна способност, минимум IV степен
стручне спреме шумарске струке, радно искуство
од најмање 7 година на пословима ловочувара, поседовање лиценце за обављање послова
ловочуварске службе (Ловачка комора Србије),
поседовање дозволе за ловачко оружје, без кривичних пријава пред основним судом, возачка
дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Документација коју је кандидат дужан да
приложи: пријава на конкурс (са кратким текстом
у слободној форми), CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, бројем телефона, адресом и имејл-адресом, доказ о поседовању
тражене стручне спреме - оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању и лиценца за
обављање послова ловочуварске службе, фотокопија радне књижице са подацима о ранијим
запослењима, фотокопија личне карте са очитаним подацима, потврда о пријави пребивалишта,
фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима, фотопија оружног листа са очитаним подацима, потврда из основног суда да се против кандидата не води кривични поступак, уверење из
казнене евиденције да кандидат није осуђиван,
здравствено уверење о способности за рад, остале
доказе о поседованим знањима и вештинама. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Документација по огласу се не враћа. Лице овлашћено за
пружање информација о огласу: Милена Илић,
телефон: 016/310-0636. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом
доставити лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

www.nsz.gov.rs

Индустрија и грађевинарство
„ГЛОБАЛ СТАР“ ДОО

11000 Београд, Веле Нигринове 16
тел. 064/8800-000

Водоинсталатер

на одређено време
4 извршиоца

Керамичар

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме;
радно искуство на наведеним пословима.

Помоћни грађевински радник
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање 21.06.2019.
године.

РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА
11000 Београд, Господара Вучића 57
тел. 011/6422-866

Водоинсталатер

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме
и радно искуство. Кандидати треба да се јаве на
наведени број телефона или да пошаљу CV на
e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs. Рок за пријављивање: 21.06.2019. године.

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

Армирач

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

Помоћни радник на грађевини

место рада: Београд, Краљево, Рума,
Горњи Милановац, на одређено
време 6 месеци
УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним
пословима
ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен превоз и
смештај. Рок трајања конкурса: до 20.05.2019.
године. Кандидати се могу јавити послодавцу
путем телефона, особа за контакт: Александар
Петковић.

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

Возач тешких теретних возила

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

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни
рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се обрате послодавцу на горенаведени број телефона, особа за
контакт: Александар Петковић.

„ELIXIR MEG“ DOO

Оператер на дробилици дрвета

Гумар - пластичар

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

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

Оператер на преси

Београд, Драгослава Срејовића 1в
тел. 064/82-18-716
е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Логистичар

Бравар

на одређено време од 6 до 12 месеци
Ћуприја - 2 извршиоца, Зајечар - 3
извршиоца, Шајкаш - 2 извршиоца,
Ковин - 2 извршиоца

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

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

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова,
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа
склопова, склапање конструкција, припрема за
заваривање и други браварски послови.

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.

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

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана, теренски
рад, предност - коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе, послодавац врши надокнаду трошкова превоза. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе
путем имејла, или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Игор Бига.

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

Тесар

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

Бравар - варилац
на одређено време
3 извршиоца

Место рада: градилишта у Београду, Параћину,
Краљеву, Руми и Горњем Милановцу. Послодавац има у плану отварање нових градилишта и у
другим градовима у Републици Србији.
УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме; радно искуство: 3 године.
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Манипулант на котлу проточне
сушаре
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

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

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

„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД

„VISA-PROM“ DOO

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

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

Шеф смене погона за
производњу ногица за палете
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на мешалици за
компоненте по рецептури
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
12 извршилаца

Заваривач

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

Електричар

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

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV степен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај
(смештај организован за запослене удаљене
преко 50 км). Рок трајања конкурса: до попуне.
Кандидати могу послодавцу да доставе радне
биографије путем имејл-адресе. Лице за контакт:
Владимир Митић.

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Саобраћај и везе
„ШАРЧЕВИЋ“ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА
21460 Врбас, Густава Крклеца 1/б
тел. 062/560-343

Возач међународног транспорта
20 извршилаца

УСЛОВИ: професионални возач; искуство у међународном транспорту минимум 2 године у управљању камионом; познавање енглеског језика почетни ниво; положене Б, Ц и Е категорије. Рок
за пријаву 15.06.2019. Јављање на горенаведени
телефон.

АЛЕКСАНДАР ИЛИН ПР
АУТО-ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА
26000 Панчево, Западна 44

Возач теретног возила
пробни рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, возачка дозвола Е категорије. Јављање кандидата на
телефон: 069/3011-700, Александар Богдановић.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈАРЕ И МАРЕ“
11080 Земун, Косте Алковића 22
e-mail: office@jareimare.rs

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен, потребно радно искуство од
годину дана. Кандидати своје пријаве могу слати
на имејл-адресу: office@jareimare.rs.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262
тел. 011/735-9221

Наставник музичког васпитања
на одређено време,
25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/18),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани музичар по Правилнику о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Кандидат треба и да: 2) 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) има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности,
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, које
према подацима из казнене евиденције издаје
полицијска управа - уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених који нису старији од

6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за
подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената
је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве за конкурс са документацијом доставити
лично или путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс“. За све додатне информације можете се обратити секретару школе на
телефон: 011/735-9221.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Математичка анализа (РФА)
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и другог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8,00 или VII/2 степен
стручне спреме, академски назив магистар наука.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и чланом
91 Статута Математичког факултета. Приликом
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету на горенаведену адресу или
лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10 до 15
часова, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАЖЕВАЦ“
11506 Дражевац, Дражевачка 146
тел. 011/8780-114

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и ст.
2 Закона о основама образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони
и 10/2019), а то су: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за
педагога или психолога школе стечено на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет (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 и област педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005 године: 2) да има дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника, 3) поседовање
обуке и положеног испита 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); 4) да
има најмање осам година рада у устави на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговрајућег 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) поседовање држављанства Републике Србије; 8) знање српског језика на ком се
остварује образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да приложе следеће: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију документа о поседовању дозволе за рад (документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту); извод из матичне књиге рођених; доказ
о држављанству (уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора (ако је
кандидат поседује); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању
српског језика, односно језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
образовање стекли на тим језицима); кандидат
може доставити доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе, дужан је
да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; доказ о неосуђиваности (правноснажном пресудом за кривична дела и да није
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утврђено дискриминаторно понашање из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања) - уверење МУП-а; уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредаба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење које издаје надлежна
здравствена установа) кандидат доставља пре
закључења уговора; биографију са кретањем у
служби, адресом становања, бројем телефона,
адресом електронске поште (необавезно); оквирни план рада за време мандата (необавезно).
Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве достављати на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 011/8780-114.

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

Наставник вештина за област
Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и
рехабилитација
са 30% радног времена,
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних
студија, објављена најмање два стручна рада из
научне, односно стручне области за коју се бира,
најмање пет година радног искуства у настави са
студентима у високом образовању и најмање три
године радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира.
ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута школе и Правилником о систематизацији
радних места. Пријаву са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја,
изводом из матичне књиге рођених, оверене
фотокопије дипломе, списком радова и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса), у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, кандидати треба да доставе на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ВИЛИН ВРТ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну
област Електроенергетски
системи
Ванредни професор за ужу
научну област Електроника

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета
Универзитета у Београду, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак научних
радова и радови у електронској форми на CD-у,
копија дипломе, односно уверења које важи до
издавања дипломе и уверење о држављанству)
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља
Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Економска анализа права, за
предмет Економско право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чл. 74 и 75
став 5 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 73/18) и чл. 112
и 115 Статута Правног факултета Универзитета
у Београду.

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Кривично право, предмет
Кривично процесно право
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија који је претходни ниво студија завршио са просечном оценом
најмање 8. Избор се врши у складу са чланом 82 и
чланом 83 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 73/18) и
чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Београд, Матије Гупца 44
тел. 065/5149-421
e-mail: tijana.dora@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме у наведеном занимању. Рад са децом узраста 3-7 година.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Кривично право, предмет
Казнена одговорност правних
лица и прекршајно право
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: студент мастер студија који је претходни ниво студија завршио са просечном оценом
најмање 8. Избор се врши у складу са чланом 82 и
чланом 83 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 73/18) и
чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна пријава кандидата (у три примерка) са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству - све у једном примерку), подносе се у писарници Правног факултета
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса или поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Дизајн
ентеријера и намештаја
на период од пет година

Наставник у звање доцента
за ужу уметничку област
Конзервација и рестаурација
на период од пет година

Сарадник у звање стручног
сарадника за ужу уметничку
област Керамика
на период од четири године

Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету које је
донео Национални савет за високо образовање
и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Учесници конкурса подносе: пријаву на конкурс
у три штампана примерка, оверену фотокопију
или оверен препис дипломе у једном примерку,
уверење надлежног органа да правоснажном
пресудом нису осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању), радну биографију на прописаном обрасцу
2, у три штампана примерка и у електронској
форми на једном CD-у, пет до десет оригиналних
радова и пројеката у електроској форми на четири CD-а (ужа уметничка област Дизајн ентеријера
и намештаја, наставни предмети: Дизајн урбаног
простора 1, Дизајн урбаног простора 2 и Урбане
интеракције), фото-документацију за најмање 15
радова од којих 10 реализованих конзерваторско-реастаураторских пројеката, у електроској
форми на четири CD-а (ужа уметничка област
Конзервација и рестаурација, наставни предмети: Конзервација и рестаурација штафелајних
слика 2 и Конзервација и рестаурација уметничких дела на папиру), пет до десет оригиналних
радова и пројеката у електронској форми на
четири CD-а, у електроској форми на четири CD-а
(ужа уметничка област Керамика, наставни предмети: Керамички дизајн), пратећу документацију
у вези радова (каталози и друга документа), потБесплатна публикација о запошљавању

писани списак радова приложених у електронској форми у три штампана примерка, потписани
списак приложене документације у три примерка, доказ о наставном педагошком искуству у
високом образовању, као и оцену педагошког
рада током целокупног изборног периода, уколико кандидат такво искуство има. Кандидат
пријављен на конкурс који нема наставно-педагошко искуство у високом образовању у обавези
је да одржи приступно предавање из уже уметничке области Дизајн ентеријера и намештаја
(наставни предмети: Дизајн урбаног простора
1, Дизајн урбаног простора 2 и Урбане интеракције). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 4,
у термину од 10 до 13 часова. Важећи Образац 2
и Минимални услови за избор у звање наставника
и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности
у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/22 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и
03-28/7, 16.11.2017. и и 03-28/3-1 од 01.03.2018.),
налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
За додатне информације тел. 060/520-7721. Приложену документацију кандидати су у обавези да
преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог
рока Факултет нема обавезу чувања документације.

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

Редовни професор за ужу научну
област Пословна економија и
менаџмет
УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона
о високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету, које
је донео Национални савет за високо образовање, Стаутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и општим
актима Универзитета у Београду - Економског
факултета, којима се уређују услови и поступак
за стицање звања наставника. Посебан услов за
кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области организације предузећа. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија,
библиографија (списак радова и радови), копије
диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТЛИЋ“
11080 Земун
тел. 064/8057-462

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, није потребно радно искуство. Кандидати се могу пријавити на број телефона: 064/8057-462.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну
област Техничка механика и
теорија конструкција
Доцент за уже научне области
Премер и уређење земљишне
територије, моделирање
и менаџмент у геодезији и
Земљишни информациони
системи
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Oпшти услови: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет припада. Кандидати, поред општих
услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као
и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и
оверен препис диплома. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

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

Ванредни професор за ужу
научну област Фармацеутска
технологија
на одређено време од 5 година

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

Асистент са докторатом за ужу
научну област Медицинска
биохемија
на одређено време од 3 године

Асистент са докторатом за ужу
научну област Броматологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука и показује смисао за наставни рад;
завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченим научним називом
доктора наука (оверене фотокопије), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом
о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној
форми, Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 064/6159-628
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник виолине

на одређено време, до повратка
запослене са одсуства са рада ради
одржавања трудноће, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани
музичар - виолиниста; мастер музички уметник,
професионални статус - виолиниста; дипломирани музичар, усмерење виолиниста; академски
музичар виолиниста; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није
правноснажном пресудом осуђиван 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стручном образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

19210 Бор, Краља Петра Првог 10

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: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за
директора 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 на којем се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовање 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 основне 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. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне
књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији, оверену фотокопију или оригинал документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања из чл. 139 став 1 тач-

ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана,
у оригиналу или овереној фотокопији, доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, уверење надлежног основног и вишег суда, не старије
од 30 дана, у оригиналу или овереној фотокопији,
доказ да кандидат није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности уверење надлежног привредног суда не старије
од 30 дана, у оригиналу или овереној фотокопији;
доказ о знању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику),
у оригиналу или у овереној фотокопији; оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује), односно одговарајући доказ о
похађаном прописаном програму обуке за директора установе у овереној фотокопији (ако га кандидат
поседује), потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања у складу са Законом, доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), односно установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора уста- нове); 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
децом и ученицима доставља именовани кандидат
пре закључења уговора о раду на одређено време, односно пре доношења решења о премештају
на радно место директора. Пријава на конкурс са
потребном документацијом подноси се лично или
препорученом пошиљком на адресу: Основна школа „Душан Радовић”, Краља Петра Првог 10, 19210
Бор, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
e-mail: vrticlucani@mts.rs

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених
услова, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове: 1) одговарајуће образовање: васпитач - са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем за васпитача; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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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 њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад - српски језик. Докази о испуњености
услова под бројем 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.

конкурса, да релевантна документа, која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8.
Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на
компакт диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву
на конкурс на формулару који се може попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
пријаву поднети и: кратку радну биографију, оверен препис (фотокопија) дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 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). Изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду
дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико поседују, кандидати могу доставити и доказ о поседовању дозволе за рад - лиценце. Документа морају бити у
оригиналу или оверене копије, а документација
не старија од 6 месеци. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу,
поштом или донети лично, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за васпитача“. Достављена документација
се не враћа.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни
професор за ужу научну област
Инжењерски процеси
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, доктор наука - технолошко инжењерство. Услови за избор у звање наставника утврђени
су чланом 74 ст. 8 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 73/2018),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе
наведени доказ или не испуњавају овај услов неће
се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и
друго. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски
прописи-документи и акта у области образовања и
наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА
35263 Белушић
тел. 035/8413-126

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују:
држављанство Републике Србије, високо образовање, лиценцу, односно положен стручни испит и
да испуњавају остале услове за наставника, педагога или психолога; да имају осам година радног
стажа у области образовања и васпитања, да
поседују стручне и организационе способности,
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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених или уверење о држављанству),
оверену фотокопију дипломе о степену стручне
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања
у служби са биографским подацима, доказе о
својим стручним и организационим способностима. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона:
035/8413-126.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Краља Петра I 64

Помоћни кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у складу са чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то
да: 1) поседује средње образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) 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) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. 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. Кандидати уз пријаву
треба да доставе следећа документа: диплому о
стеченом средњем образовању - оригинал или
оверену фотокопију, извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверену копију, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и то уверење суда да против кандидата није покренута
истрага, односно да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), уверење казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену копију). Доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Лекарско уверење
као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, тј.
доказе о испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи (поштом или лично) на горенаведену адресу,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
помоћни кувар (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Докази о испуњености
услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални него фотокопије или преписи, морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/14, 22/15 и 87/18). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
приликом доношења одлуке о избору кандидата
по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Контакт
телефон: 035/323-594.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у складу са чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то:
1) да поседује основно образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) 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 кривич29.05.2019. | Број 831 |
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них дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. 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. Кандиати уз пријаву
треба да доставе следећа документа: диплому о
стеченом основном образовању (оригинал или
оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оригинал или оверену копију); доказ да
кандидат није осуђен правноснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18
- др. закони и 10/19), и то: уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно
да се не води кривини поступак (не старије од
6 месеци, оригинал или оверену копију); уверење из казнене евиденције о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
копију). Доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Лекарско уверење, као доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, тј. доказе
о испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
(поштом или лично) на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос спремачице (не отварати)“. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Докази о испуњавању услова
предвиђених овим огласом, ако нису оригинали
него фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број
93/14, 22/15 и 87/18). Непотпуне и небалговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом
доношења одлуке о избору кандидата по овом
конкурсу. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, телефон: 035/323-594.

Радник обезбеђења без оружја
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чл. 139 Закона о основама сисема образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и Уредбом
о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то:
1) да поседује средње образовање и лиценцу
за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 и против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
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међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-вспитни рад. 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. Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: диплому о стеченом
основном образовању - оригинал или оверену
фотокопију, лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја - оригинал или оверену копију, извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверену, копију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19), и
то уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену копију); уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену копију); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Лекарско уверење, као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здрвствену способност за
рад са децом и ученицима, кандидат који буде
изабран подноси пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију и доказе о испуњености услова
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос - радник обезбеђења без оружја
(не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Доказе о испуњености услова предвиђених
овим огласом, ако нису оригинални него фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу
са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/14, 22/15
и 87/18). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир приликом доношења
одлуке о избору кандидата по овом конкурсу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе. Контакт телефон: 035/323594.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

Наставник (избор у одговарајуће
звање) за област Музичка
уметност, ужа област Методика
наставе музичког васпитања
заснивање радног односа на време у
зависности од избора у одговарајуће
звање

УСЛОВИ: докторат, магистеријум, специјалиста
академских студија у наведеном занимању. Поред
наведене стручне спреме кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: држављанство

Републике Србије, здравствена способност, да
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију са подацима
о досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе
или уверења свих нивоа студија; препоруку која
садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду, оцену
о резултатима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о
резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног
подмлатка; списак научних, стручних радова, као и
саме радове које су у могућности да доставе или да
на други начин докажу да су објављени; извод из
матичне књиге рођених; доказ о држављанству, не
старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат);
доказ у вези неосуђиваности кандидата прибавиће
школа службеним путем. Напомена: Комплетну
документацију доставити у штампаној верзији и на
CD-у. Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију слати
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Топартска 20

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из области правних наука на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године,
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наведених услова саставни су део пријаве
на конкурс, изузев уверења о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, које се доставља прликом закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност прописаних услова и то:
уверење или диплому о стеченом одговарајућем
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образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије не
старије од 6 месеци, доказ о знању мађарског
језика (сведочанство средње школе, уверење
или диплому високе школе, чиме се доказује да
се школовао на мађарском језику или уверење
о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе),
радну биографију, доказ о неосуђиваности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
изабрани кандидат (без обзира на пол) треба да
достави школи пре закључења уговора о раду.
Сви докази и документи прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве и потребна
документа о испуњавању наведених услова предати непосредно секретаријату школе или послати на горенаведену адресу. Пријаве се предају
или се шаљу у затвореној коверти, са назнаком
,,За конкурс за секретара школе“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Решење
директора о избору кандидата биће донето и достављено кандидатима без одлагања, када се за
то стекну сви законски услови.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку
област Глума
Одсек драмских уметности

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају прописане опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета, Статутом Факултета уметности,
Правилником о ближим условима за избор у
звања наставника Универзитета у Приштини,
Правилником о начину и поступку стицања
звања наставника и заснивања радног односа
на Факултету уметности у Приштини и минималним условима Националног савета за избор
у звања наставника на Универзитету, Репрезентативним референцама (Стандард 9 - Наставно особље: за образовно-уметничку област
Драмске и аудиовизуелне уметности), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Учесници конкурса достављају документацију користећи Модел и упутство који се
може преузети са интернет странице Универзитета: https://pr.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/
model i uputstvo izbor u zvanje -2.zip, оверен препис диплома о стеченом нивоу образовања, као
и потписану пријаву на конкурс са списком приложене документације. Документација се доставља на четири идентична примерка у електронској форми (на CD-у), на адресу: Факултет
уметности, 38227 Звечан, Краља Петра I бр. 117.
За додатне информације тел. 028/497-924. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на којима је
лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста, више образовање или средње образовање,
медицинска сестра - васпитач. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи лично или преко поште на наведену адресу. Језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад: српски.
Поред општих услова за заснивање радног односа,
предвиђених у члану 24 Закона о раду, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст.
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити: доказ о стручној спреми - оригинал/оверена
копија дипломе, потписану биографију кандидата,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству,
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврду о радном искуству у струци.
Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца)
послодавац ће одредити рок за полагање испита
за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може
бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање ванредног
професора за научну област
Филолошке науке, ужу научну
област Англистичка лингвистика
Катедра за енглески језик и
књижевност, на одређено време од
5 година

Наставник у звање ванредног
професора за научну област
Филолошке науке, ужу научну
област Лингвистичка русисика

Катедра за руски језик и
књижевност, на одређено време од
5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за наставника треба
да испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
74 и 84 Закона о високом образовању Републике
Србије („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18-др.

закон, 73/18), Статутом Филозофског факултета
и Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Приштини са
привременим седишем у Косовској Митровици и
Правилника за избор у звање наставника Филозофског факултета у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да се не води кривични поступак,
уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа
Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс“. Кандидати за избор у звање
наставника су обавезни да сву потребну документацију доставе Факултету у штампаној форми и
у електронској форми на CD-у и у PDF формату.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Обавештења се
могу добити на телефон: 028/425-473 и 425-475.

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

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 22.05.2019. године, за радно место:
наставник разредне наставе, на одређено
време до краја школске 2018/2019. године, исправља се у погледу броја извршилаца, тако што уместо „два“, треба да стоји: 1
извршилац. У осталом делу текста конкурс
остаје непромењен.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Болести зуба и
ендодонција
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Хигијена и
екологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Радиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена
одговарајућа специјализација.
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Наставник у звању доцента за
ужу научну област Клиничка
фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације, докторат из научне области за
коју се бира.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити
и: биографију, оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, а за кандидате који
су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/
Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_uputstva_
Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом
8 Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској
форми (на компакт диску CD). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Хигијена и
екологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Медицинска
статистика и информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен економски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене фотокопије
диплома, списак стручних и научних публикација
и по један примерак тих публикација, у складу са
упутством које се налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања.
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К РА Љ Е В О
МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест да има: одговарајуће високо
образовање за наставника музичке школе, подручје рада Култура, уметност и јавно информисање, за педагога, психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука
(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; које
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 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, држављанство
Републике Србије; доказ да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање прописано
законом и образовање прописано правилником
за наставника музичке школе, за педагога, психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештење о положеном испиту
за лиценцу за наставника и стручног сарадника;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену фотокопију дозволе за рад директора - лиценца (достављају кандидати који поседују); доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - прибавља се пре закључивања
уговора; оригинал или оверену фотокопију извода из казнене евиденције, у складу са законом,
надлежне полицијске управе (мора бити издат
након објављивања конкуса); оригинал или оверена фотокопија доказа надлежне установе да

кандидат има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању
српског језика, осим кандидата који су на српском
језику стекли одговарајуће образовање; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), кандидати који
поседују; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико је
кандидат претходно обављао дужност директора
установе; преглед кретања у служби са биографским подацима (обавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. Школски одбор образује комисију за избор директора која спроводи поступак за избор директора,
и то: обраду конкурсне документације, утврђује
благовременост пријаве, утврђује потпуност
документације, испуњеност законом прописаних
услова за избор директора, цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), цени
резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, за лице које је
претходно обављало дужност директора установе обавља интервју са кандидатима и прибавља
мишљење наставничког већа о пријављеним
кандидатима и сачињава извештај. Пријаве на
конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на горенаведену адресу. Министар у року од 30 дана од дана
пријема прописане документације врши избор
директора установе и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава
лица која су се пријавила на конкурс. Конкурс за
избор директора објављује се у гласилу Националне службе за запошљавање, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на телефон: 036/321-872.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БИСЕРИ“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да будем
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање, средњу
медицинску школу васпитачког смера - медицинска сестра васпитач; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 кривична дела примање
или давање мита, за кривична 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 коме остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се својеручно
потписана пријава која садржи: потпуну личну и
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радну биографију са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених (са холограмом), уверење
о држављанству РС, уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а). Пријавни формулар
(образац) кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
део „Ново на сајту“, на адреси: http//www.mpn.gov.
rs/wp/content/uploads/2015/08/. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије
(не старије од 6 месеци). Потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом доставити
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Рок за подошење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
(са повратницом) слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, или предати лично,
секретару установе.

Домар - возач
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако
има: одговарајуће средње образовање, возачку
дозволу одговарајуће категорије; држављанство Републике Србије; 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,запоштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата утврђеног у
складу са законом. Уз пријаву на конкурс приложити: одштампан пријемни формулар са интернет странице Министарства просвете (http://
www.mpn.gov.rs/mp/content/uploads/2015/08/);
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге венчаних ако је дошло
до промене презимена, краћу радну биографију.
Уверење о здравственој способности изабрани
кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду. Конкурс траје 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која
испуњавају услове дефинисане чланом 122 чланом 123 став 14 и 15 чланом 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др.
закон и 10/2019) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015): 1) да
поседују одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/2019):1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
Бесплатна публикација о запошљавању

предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целину и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у 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. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) да има држављанство Републике
Србије, 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, 6) да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 7) да је савладао обуку и
да има положен испит за директора установе, 8)
да има дозволу за рад (положен стручни испит
- лиценца) за наставника, педагога или психолога. Уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Кандидат је дужан да уз попуњен
пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на конкурс достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење не старије од шест месеци;
оригинал или оверену фотокопију уверења основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела примање и давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићеним међународним правом, са датумом издавања
не старијим од дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију уверења вишег суда
да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге
потврђивањем оптужнице којој није претходила
или доношење решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичнихх дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, за кривична дела из надлежности
вишег суда, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију уверења привредног суда да кандидат
није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности, са датумом издавања
не старијим од шест месеци; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе, са
датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију са

холограмом); доказ да зна српски језик (уколико
је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона о основама образовања
и васпитања на српском језику, сматра се да је
достављањем доказа о образовању доставио и
доказ да зна српски језик); доказ о најмање осам
година рада у области образовања и васпитања
(оригинал); оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је надзор вршен
(извештај просветног саветника); уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију; радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби и доказ о својим стручним и
организационим способностима (необавезно).
Документација без доказа о положеном испиту
за директора сматраће се потпуном, а изабрани
кандидат биће дужан да у законском року положи наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа (суда,
органа општинске - градске управе, јавног бележника). Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Министар врши избор директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио
школски одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су
се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном
документацијом слати у затвореном коверту, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“, на адресу школе или донети лично, радним
данима од 8.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да
буде лице које испуњава услове прописане чл.
122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017) и услове из Правилника
о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 108/2015): да има одговарајуће образовање,
за наставника средње школе за подручје рада
економија, право и администрација, за педагога или психолога стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; кандидат 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
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четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; да
има дозволу за рад за наставника, педагога или
психолога; да има положен испит за директора;
да има најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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 се против њега не води истрага,
нити да је подигнута оптужница за кривично
дело; да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; кандидати који су високо
образовање стекли након 10. септембра 2005.
године подносе оверен препис/фотокопију
дипломе и основних и мастер студија; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу наставника, педагога или психолога,
односно стручном испиту; оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (пријава која
не садржи наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора
школе); оригинал потврду о радном искуству, најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, са подацима о пословима и
задацима које је обављао, не старију од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса; оригинал лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса; оригинал уверења издатог од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал
уверење надлежног 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 у односу на дан истека конкурса; оригинал уверење надлежног Привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
не старије од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса; оригинал уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал извода из
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на период од 4 године

сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовање. Изузетно, ако
се на конкурс на пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, односно лице са одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; да има
дозволу за рад наставника васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. За директора школе кандидат треба да: испуњава услове за
наставнике основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад, наставника или
стручног сарадника, да има обуку и пложен испит
за директора установа (изабарани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
у року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит); да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање, злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, што онемогућава рад у образовању;
да има држављанство РС; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/18, 10/19); да
има одговарајуће високо образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника и стручног
сарадника стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковен
студије, специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне обласи
или области педагошких наука; 2) на основним
студијам у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. године). Лице из
тачке 1) подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе педагога или
психолога (кандитати који су високо образовање
стекли по прописима о високом образовању
почев од 10. септембра 2005. године, подносе
оверену фотокопију допломе и основних и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту (дозволи
за рад - лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да законском року положи испит
за директора); потврду да има најмање осам
година рада у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригионалу); уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); уверење надлежног суда да се не води
истрага или није подигнута оптужница (оригинал,
не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања, у
складу са одредбама чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење из казнене евиденције МУП-а РС, ори-

матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса; доказ о знању
српског језика доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику (диплома о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или да је
положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали функцију директора школе); оквирни план рада за време мандата;
преглед кретања у служби са биографским подацима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање
(благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом,
а потпуном пријавом сматраће се пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о кандидату: име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат
поседује. Пријава са потребном документацијом
подноси се у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за директора школе“. Документација
се може доставити лично или поштом на адресу:
Економска школа „Ђука Динић“, 16000 Лесковац,
Косте Стаменковића 15. Примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља
министру ради доношења одлуке о избору директора. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, преко телефона:
016/212-880.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ
ШПАНАЦ“
15313 Бела Црква
тел. 015/591-003

Директор
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гинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за привредни преступ (потврда привредног суда, оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену спсобности за
рад са децом и ученицима; доказ о знању српског
језика доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику; кандидат је дужан да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само они кандидати који су претходно обављали дужност директора школе и
за чијег мандата је вршено спољашње вредновање); биографија са кратким прегледа рада у
служби (радна биографија са доказима (ако их
има) о стручним и организационим способностима); предлог плана рада директора за време
мандата. Докази о испуњавању услова могу се
поднети и у овереној фотокопији, осим оних за
које је наведено да се траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узимати у разматрање. Кандидати
ће бити позвани на интервју од стране Комисије
за избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се достављају
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
директора школе - не отварати” лично или путем
поште на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Све
додатне информације о конкурсу се могу добити
у секретаријату школе, на телефон: 015/591-003.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

НИШ
ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево
тел. 018/4151-411

Наставник предметне наставе наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања, са 40%
радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
а најкасније до краја школске
2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису коју је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као
и према одговарајућем Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и
то: професор педагогије; дипломирани педагог,
општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; професор
психологије; дипломирани психолог, општи смер
или смер школске психологије; дипломирани
школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета страни језик, у
складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; дипломирани социјални радник
Бесплатна публикација о запошљавању

са положеним стручним испитом, односно испитом
за лиценцу у области образовања; дипломирани
педагог; професор географије; дипломирани географ; лице које испуњава услове да изводи наставу
из предмета српски језик, у складу са правилником
којим је прописана врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; мастер
педагог; мастер психолог; мастер филолог; мастер
професор језика и књижевности; дипломирани
психолог - мастер; дипломирани педагог - мастер;
мастер географ; дипломирани географ - мастер;
мастер професор географије; лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета историја, у
складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; лица која испуњавају услове за
обављање стручних послова: социјални радник,
дефектолог, логопед и андрагог; дипломирани
географ - просторни планер; лице које испуњава
услове за извођење наставе из предмета матерњи
језик националне мањине, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
лице које испуњава услове за извођење наставе
из изборног предмета матерњи језик/говор националне мањине са елементима националне културе, у складу са овим правилником; лице које
испуњава услове за наставника основне школе;
лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе; дипломирани музички педагог.
Лица из члана 2 тачка 1 подтачка 1 и 2 могу да
изводе наставу уколико су, у складу са прописом
којим се уређује стално стручно усавршавање и
стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника, савладала програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за
одговарајући разред, односно која су претходно
завршила неке од следећих програма: Обука за
наставника грађанског васпитања; Интерактивна
обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација
за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен
специјалистички курс за наставнике грађанског
васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају држављанство Републике Србије;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву се прилаже следећа документација:
попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије;
радна биографија; оригинал или оверена копија
извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или
оверена копија дипломе о стеченом образовању;
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела наведена у тексту конкурса. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве

неће се разматрати. Пријаве предати непосредно
школи или слати путем поште на горенаведену
адресу. Одлука о избору кандидата биће донета
у складу са чланом 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/2017). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 018/4151-411.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став
1 и 2 и чл. 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон) и то: да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога
школе стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога.
Лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног
сарадника, односно положен стручни испит;
да има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе, односно
да изабрани кандидат у законском року положи испит у складу са Правилником о програму
обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 63/18); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности или других добара заштићених
мађународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правноснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да се не води кривични поступак - да није
покренута истрага; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Директор се бира на
период од четири године. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
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пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника или
стручног сарадника; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци, прибавља се пре закључења уговора
о међусобним правима и обавезама); потврду
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; дозволу
за рад директора школе, односно уверење о
положеном испиту за директора школе, уколико га поседује (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених - искључиво
на новом обрасцу са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском
језику); уверење полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) - да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење надлежног Привредног суда да кандидат није правноснажно
осуђен за приврени преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); уверење суда да се
против кандидата не води кривични поступак
- није покренута истрага (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о
раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидата који је претходно
обављао дужност директора установе); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно).
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној комисији за избор директора“. Кандидати ће бити позвани на интервју
од стране конкурсне комисије, а по завршетку
рока за пријављивање на конкурс. Кандидати
учесници конкурса ће бити обавештени о избору директора и његовом именовању од стране
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 018/882-033.

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке,
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да
доставе: биографију; оверен препис дипломе
о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове
(списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено
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овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс:
15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају,
потпишу и предају образац који се налази на
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs).

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СВЕТИ САВА“
18000 Ниш
Гарсија Лорке бб

Конкурс објављен 22.05.2019. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11,
55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 - др. закони и
210/2019) и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије, 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образвоно-васпитни рад. Услови из става 1
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3 и 5
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана
прибавља се пре закључивања уговора о раду.
У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо
обарзовање, сходно члану 140 и образовање
сходно члану 142 ст.1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
27/2018 - др. закони и 10/2019), као и степен и
врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС“, број 11/12) и Правилника о организацији и
систематизацији радних места у ОШ „Ђура Јакшић“ Трнава број 152 од 08.03.2018. године, чије
одредбе нису у супротности са Правилником. Рок
за доставу пријаве на конкурс је 8 дана и почиње
да тече од наредног дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз приајву на конкурс
кандидати су у обавези да доставе: оригинал или
оверену копију дипломе, односно уверење којим
се доказује одговарајуће високо образовање;

оригинал уверење о држављанству, не старије од
шест месеци; оригинал извод из МКР, не старији
од шест месеци; одговарајући доказ (потврда,
уверење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа) којим се доказује да
кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова сходно члану 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр 27/2018 - др.
закони и 10/2019); одговарајући доказ којим се
доказује познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, сходно члану 139 става
1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018 - др.
закони и 10/2019). Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или лично доставити управи
школе. Пријаве кандидата који не испуњавају
услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања и прописаног занимања
(стручног назива) и које су непотпуне (не садрже
сва тражена документа прописана конкурсом) и
неблаговремене, неће се узимати у разматрање
приликом одлучивања о пријему у радни однос.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања: 1) стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струовне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне обалсти 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 обасти педагошких мера или 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене спсообности за
рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана
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од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно изод
из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом обарзовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обарзовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве се могу слати на горенаведену адресу, а ближе информације се могу добити и код
секретара школе.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

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

ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
21235 Темерин, Народног фронта 84

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена за васпитача или стручног сарадника (мастер
академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) или образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, за васпитача или стручног сарадника (по врсти педагог, психолог или други стручни
сарадник), у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања;
Бесплатна публикација о запошљавању

2) да има дозволу за рад васпитача или стручног
сараника - лиценца; 3) да има обуку и положен
испит за директора - изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност; 4) да има најмање 8 година рада у
установи на пословима васпитања и образовања
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 је држављанин Републике Србије; 8) да зна српски језик и
језик на којем остварује васпитно-образовни рад.
Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има: одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама у
трајању од три године или више образовање за
васпитача, у складу са чланом 140 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања, као и
да испуњава услове набројане под тачкама 2, 3,
5, 6, 7 и 8.

установе (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора предшколске установе; уколико кандидат има положен
испит за директора прилаже оригинал или оверену фотокопију о истом; оцењује се и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника) доказ треба предати у оригиналу или овереној
фотокопији; лекарско уверење - може из досијеа
(кандидат који буде изабран ће накнадно, пре
закључења уговора да достави ново уверење, не
старије од 6 месеци); евентуалне друге доказе о
својим стручним и организационим способностима. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци, прилаже кандидат који
буде изабран за директора пред ступање на дужност. Пријаве са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком или лично на
адресу ПУ „Вељко Влаховић“, Темерин, Народног
фронта 84. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара предшколске установе,
путем телефона: 021/843-325 или лично на адреси предшколске установе, сваког радног дана од
8.00 до 13.00 часова.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
у складу са одредбом члана 140 Закона; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу за васпитача или стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију потврде
предшколске установе о годинама на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену
фотокопију уверења о некажњавању издату од
стране надлежног суда - не старије од 6 месеци,
рачунајући од дана расписивања конкурса; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције издату од стране надлежног
МУП-а, не старију од 6 месеци, рачунајући од
дана расписивања конкурса; оригинал или оверену фотокопију о некажњавању издату од стране Привредног суда у Новом Саду, не старије од 6
месеци рачунајући од дана расписивања конкурса; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, не
старију од 6 месеци; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора предшколске установе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора предшколске установе - оверена
фотокопија извештаја; доказ о знању језика на
којем остварује васпитно-образовни рад (српски
језик) - оригинал или оверена фотокопија сведочанства или дипломе да је кандидат стекао
средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује рад или оверена копија
потврде о положеном испиту из језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске

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

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и
теорија
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента или
ванредног професора из поља
уметности за ужу уметничку
област Сценска архитектура,
техника и дизајн - сценски
дизајн
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор уметности - сценски дизајн, 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 са
докторатом за ужу научну област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука - индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, 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
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и додатака дипломама са свих нивоа студија,
за дипломе стечене у иностранству потребно
је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану
личну карту; потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката,
студија, патената, оригиналних метода и сл.),
објављених уџбеника, монографија, практикума
или збирки задатака, за ужу научну, уметничку,
односно стручну област за коју се бира, доказе
о руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешћу у завршним радовима на
специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање: доцента, доцента из поља уметности или ванредног
професора из поља уметности приложити и:
попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника: UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу
коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл.
За чланство у удружењима, одборима, органима
управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за
изборе у звања, неопходно је доставити решење
о именовању комисије. За учешће у програмским
и организационим одборима скупова, неопходно
је доставити потврду о учешћу или навести линк
са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. Као доказе о цитираности
обавезно је доставити потврду Матице српске,
поред које кандидат може доставити и друге
доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и
сл.). Ако је научни рад који представља услов за
избор у звање наставника у штампи, неопходно
је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати
на горенаведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и
потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8
дана од дана објављивања.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом
за ужу научну област
Безбедносноправну и заснивање
радног односа на радном месту
сарадника за наставни предмет
Систем безбедности
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне
академске студије права) - смер унутрашњих
послова са просечном оценом најмање 8,00;
завршене мастер академске студије права - смер
унутрашњих послова са просечном оценом најмање 8,00; стечен научни назив доктора наука из
уже научне области за коју се бира; да показује
смисао за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 73/2018), Статутом Факултета,
Правилником о условима и поступку за избор у
звање и заснивање радног односа наставника и
сарадника на Правном факултету у Новом Саду
и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном
правном факултету - смер унутрашњих послова
(оригинал или оверену фотокопију), диплому
или уверење о завршеним мастер академским
студијама смера унутрашњих послова (оригинал
или оверену фотокопију), диплому или уверење
о стеченом научном називу доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак
својих научних радова и по један примерак тих
радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу: Правни
факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 1.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ШОСО „АНТОН СКАЛА“

22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Дефектолог наставник

са одељењским старешинством у
посебним условима, на одређено
време до повратка запослене са
боловања

Наставник практичне наставе
машинске струке са одељењским
старешинством у посебним
условима, на одређено време до
повратка запослене са боловања

Дефектолог наставник
(предметне наставе)

у посебним условима, на одређено
време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и др. закон), као и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”,
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бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17,
13/18), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник
РС - Просветни гласник РС” бр. 17/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене
у развоју („Сл. гласник РС”, бр. 1/95, 24/2004,
10/2009 и 2/2012, 11/16), Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014)
и да су стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или су положили испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе и да су стекли средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или су положили испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику (кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених (оверену
фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење из МУП-а из
казнене евиденције; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику) и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Докази о испуњавању услова конкурса
се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе: ШОСО „Антон Скала“, Стара
Пазова, Карађорђева 12, лично или поштом, са
назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
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ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“
Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник физике

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

Наставник немачког језика и
књижевности

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

Наставник руског језика и
књижевности

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

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

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 140 ст 1 и 2 чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 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, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; (3) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњавају
Бесплатна публикација о запошљавању

услове за наставника те врсте школе и подручја
рада, педагога или психолога; да је прошао обуку
и положио 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 у складу са
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019);
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђиван правоснажном пресудом 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 против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених
услова, има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од
три године или више образовање за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи
доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад
- оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; потврду о годинама рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу или оверену фотокопију) од
најмање 8 година рада у установи; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђиван правоснажном пресудом 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; уверење надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак, доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом; уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности - сва три уверења
не старија од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/уверење да кандидат
има обуку и положен испит за директора школе
(у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава
која не буде садржала доказ/уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно- васпитни рад- српски језик (само кандидат
који образовање није стекао на српском језику).
Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика, у оригиналу или оверену фотокопију;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује (оверена копија): доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је
претходно обављао дужност директора школе
(оверена копија); биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште, са кратким
прегледом кретања у служби, стручног усавршавања и предлогом програма рада директора
школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Рок за
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, доставити
поштом у претходно наведеном року, на адресу
школе: ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна, Кремна
бб, 31242 Кремна, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора“ или предати лично у просторијама секретаријата школе, радним
данима од 08 до 13 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 031/3808-495.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-134

Наставник шпанског језика

за 22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених
законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник
РС“, 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, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15 - др. правилник 8/15
- др. правилник 16/15 - др. правилник). Уз пријавни формулар са званичне интернет странице
Минстарства просвете, на конкурс приложити и
одговарајућу документацију, којом се доказује
испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 правим, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћају кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене пријаве, пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати. Кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурс се објављује у
публикацији „Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора
школе.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може да обавња лице које: има образовање
прописано: а) одредбама члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система васпитања и образовања за васпитача или стручног сарадника и
најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања или б)
одредбама члана 140 став 3 Закона о основама
система васпитања и образовања за васпитача
или стручног сарадника и најмање десет година
рада у дечијем вртићу на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
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оразовања; поседује дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе;
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; има држављанство
Републике Србије; зна језик на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 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 кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених или уверење о држављанству);
лекарско уверење о психичкој и здравственој
способности за рад са децом (пре закључивања
уговора о раду; не старије од 6 месеци); оверен
препис /фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен преис/фотокопију докумената о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
потврду о радном стажу из области васпитања и
образовања. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкур за избор директора“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запсленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: да 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; 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 системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здраствену спосбност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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.
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 уверење 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. 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.

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чл. 139 и 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/2013, 35/2015, 88/17) и то : 1) дипломирани
правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; да
има одговарајући степен и врсту школске спреме:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичкие 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) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да кандидат није осућиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречене безусловна казна затвора у
тарајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање 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; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. Кандидати
уз пријавни формулар подносе: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
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образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци),
оригинал извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци), уверење да нису осуђивани. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Пријавне
формуларе са потребном документацијом слати
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс
- секретар Предшколске установе“. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор и
има најмање три члана, а чији је обавезни члан
секретар установе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

В РА Њ Е
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел. 017/400-645

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1
тачка 1) -5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142, 1
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у средњим стручним школама, и то: да имају одговарајуће образовање; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да имају држављанство РС; да нису осуђивани 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 и да знају српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови у погледу степена и врсте стручне спреме и звања: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм Англистика), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни педмет, односно профил
енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана оглашавања. Кандидати уз пријавни формулар који се
преузима са званичне инетрнет странице Министарства и доставља школи, достављају: оверену фотокопију дипломе или уверења, уверење
о држављанству (оверене фотокопије, не старије од 6 месеци), уверење да нису осуђвани за
наведена кривична дела из казнене евиденције
надлежне полицијске управе (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених (или
оверена копија), изјава кандидата да зна српски
језик на којем се оставрује образовно-васпитни рад. Нпомена: лекарско уверење је потребно када одлука о избору постане коначна, пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Сву
потребну документацију доставити на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављвања
конкурса, са назнаком “За конкурс”.
Бесплатна публикација о запошљавању

ВРШАЦ
БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122 члана 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 10/2019), као и Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 108/2015 од 24/12/2015): 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, 3. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 4. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 5. 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 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, 6. да није
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен законом о основама система
образовања и васпитања, 7. да има држављанство Републике Србије, 8. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Директор школе се именује на период од 4
године. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (1 оверена копија и 2
обичне копије); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу (1 оверена копија и 2 обичне копије), односно стручном
испиту за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; доказ о држављанству (не старији од
6 месеци - 1 оверена копија и 2 обичне копије);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1) тачка 3
Закона и за кога није, у складу са законом, утврђе-

но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а
РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат
није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење привредног
суда, не старије од 30 дана), доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1) тачка 3 Закона
(уверења основног и вишег суда, не старија од
30 дана), потврду о радном искуству, потврду
надлежне установе да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или копија), оверен препис
или фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује), доказ о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора), извод из матичне
књиге рођених за лица која су променила презиме, односно после издавања дипломе (1 оверена
копија и 2 обичне копије). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (1 оверена копија и 2
обичне копије) кандидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, може се предати у просторијама школе или препорученом поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора“. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 013/853-475.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
19213 Вражогрнац

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора установе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане
члановима 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као и
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015 од 24/12/2015)
и то: које има одговарајуће образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога (високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, као и високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; које
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривич29.05.2019. | Број 831 |
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на 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, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; које није правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности, у
складу са Законом и подзаконским актима; које
има држављанство Републике Србије; које зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (стручни испит
или лиценца); које има обуку и положен испит
за директора (лиценца за директора); које има
одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања и то најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за
директора установе подноси доказе о испуњености услова за избор директора у складу са
Законом и подзаконским актима, и то: доказ о
стеченом одговарајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога (оверена фотокопија дипломе); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење, не старије од шест месеци);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране
МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат није правноснажно осуђен за привредни
преступ (уверење Привредног суда, не старије
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од
шест месеци); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није
стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе);
доказ о поседовању дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења или другог документа
о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту
за директора (уколико кандидат то поседује, а
у супротном изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ
о радном искуству на пословима образовања и
васпитања (потврда или уверење - посебно из
сваке установе, односно за сваки период, уколико је кандидат био запослен у више установа
на одговарајућим пословима). Осим наведеног,
кандидати достављају и остала документа од
значаја за одлучивање, и то: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико га
кандидат поседује); резултате стручно-педагошког надзора у раду установе и оцену спољашњег
вредновања установе (дужан је да достави кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверења
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основног и вишег суда, не старија од 30 дана);
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу
са трајном важношћу, фотокопија или оригинал); краћа радна биографија и предлог програма рада школе за време мандата. По завршетку конкурса примљена документација се не
враћа кандидатима, већ се доставља министру
ради доношења одлуке о избору директора.
Благовременом пријавом сматра се пријава која
је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и
пријава која је предата препорученом поштом, у
ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи
дан за подношење пријаве пада у недељу или
дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор директора, у складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријава се може поднети у просторијама школе
или предати препорученом поштом на адресу:
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Вражогрнац бб, 19213
Вражогрнац, са назнаком „За комисију за избор
директора“. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на
број: 019/460-203.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање - лице са стеченим високим образовањем на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) - из
области правних наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године - из области правних наука; 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. Додатна знања, испити и радно искуство: дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за
секретара, правосудни испит или стручни испит
за запослене у органима државне управе или
државни стручни испит. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан попуњени
пријавни формулар треба да доставе: а) оверену

фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; б) лиценцу за секретара или положен стручни испит за секретара, правосудни
испит или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит;
в) уверење издато од МУП-а 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 (не
старије од 6 месеци); г) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
д) извод из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци). Сви документи се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс са комплетном документацијом доставља
се лично или поштом на адресу: Предшколска
установа „Десанка Максимовић“, Житиште, Иве
Лоле Рибара 4, 23210 Житиште, са назнаком
„За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити на телефон
број: 023/822-225.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-189

Наставник математике

са 61,10% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то: за
наставника математике: 1. професор математике; 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; 4. дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; 5. дипломирани
математичар - информатичар; 6. дипломирани
математичар - професор математике; 7. дипломирани математичар за математику економије;
8. професор математике - теоријско усмерење;
9. професор математике - теоријски смер; 10.
професор математике и рачунарства; 11. професор информатике - математике; 12. професор
хемије - математике; 13. професор географије математике; 14. професор физике - математике;
15. професор биологије - математике; 16. дипломирани математичар - астроном; 17. дипломирани математичар - теоријска математика; 18.
дипломирани математичар - примењена математика; 19. дипломирани математичар - математика финансија; 20. дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); 21. дипломирани информатичар;
22. дипломирани професор математике - мастер; 23. дипломирани математичар - мастер;
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24. мастер математичар; 25. мастер професор
математике. Лице из тачке 13 овог члана које
је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Математика или Примењена математике (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије).
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. Закони и 10/2019), односно да: 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
коме се остварује образовно-васпитни рад.
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); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 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. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Пријаве послати на адресу: Средња пољопривредна школа,
Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
023/562-189.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515, факс: 023/550-520
www.tfzr.uns.ac.rs

Наставник у сва звања за ужу
научну област Индустријско
инжењерство у експлоатацији
нафте и гаса
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука. У звање доцент, ванредни и редовни професор може бити изабрано лице
које испуњава услове из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Техничког
факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин.

Наставник у сва звања за ужу
научну област Педагошкодидактичке науке
са 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор педагошких наука. У звање
доцент, ванредни и редовни професор може бити
изабрано лице које испуњава услове из члана 74
Закона о високом образовању, подзаконским
актима и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин“
Зрењанин.

УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије
првог степена завршио са просечном оценoм најмање 8 и остали захтеви у складу са прописима
којима је уређена област високог образовања.

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Инжењерство заштите животне
средине
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије Инжењерство заштите животне средине и студент мастер
студијa Инжењерство заштите животне средине,
који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и остали захтеви
у складу са прописима којима је уређена област
високог образовања.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и
стручном звању, списак објављених научних и
стручних радова, књиге и сами радови), подносе
се Факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Наставник у звање ванредни/
редовни професор за ужу научну
област Психологија
са 60% радног времена

УСЛОВИ: доктор психолошких наука. У звање
ванредни и редовни професор може бити изабрано лице које испуњава услове из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Техничког факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин.

Наставник у звање наставник
страног језика за ужу научну
област Светски језици - енглески
језик
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: завршене студије првог степена, у складу са Законом
о високом образовању почев од 10. септембра
2005. године. Посебни услови: способност за
наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области, захтеви у складу са прописима
којима је уређена област високог образовања.

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Индустријско инжењерство у
експлоатацији нафте и гаса

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије
првог степена завршио са просечном оценoм најмање 8 и остали захтеви у складу са прописима
којима је уређена област високог образовања.

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Информационе технологије

на одређено време од једне године
4 извршиоца

Посао се не чека, посао се тражи
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Бесплатан семинар личних и професионалних вештина за студенте

З

ПРИПРЕМА ЗА КАРИЈЕРУ

а све заинтересоване београдске студенте, Удружење
студената електротехнике Европе - Истек (EESTEC)
организовало је на Машинском факултету бесплатну
академију стицања додатних презентационих и комуникационих вештина. Студенти са којима смо разговарали
сматрају да је данас неопходно да поред формалног образовања
стичу додатна знања која ће им помоћи касније на пословном
путу и да су се због тога пријавили на семинар.
Четвородневни семинар, који ће им помоћи да унапреде
своје способности, похађало је 50 одабраних студената, који су
учествовали на седам специјализованих едукативних тренинга на теме презентационих и комуникационих вештина, али и
организације времена и рада у тиму. Тренинге су водили међународно сертификовани тренери, као и представници водећих
консултантских и ревизорских компанија са којима Soft Skills
Academy сарађује, а по завршетку семинара учесници су добили сертификате који ће им сигурно помоћи када буду аплицирали за посао.
Милица Лазић, председница Удружења студената електротехнике - Истек, подсећа да они сваке године организују пет локалних пројеката намењених студентима и један интернационални догађај, а као највећи пројекат издваја JOB FAIR, велики
сајам послова и пракси за младе. Ова академија за стицање
додатних вештина организује се десети пут.
„Поносни смо на овај пројекат јер га је Београд и започео.
То што је ово десети семинар говори о великом интересовању
студената, па имамо 4 до 5 пута више пријава него што су капацитети радионица. Предавачи-тренери су представници

ИСТЕК БЕОГРАД
Удружење студената електротехнике Европе - Истек је невладина и непрофитна волонтерска организација, основана
1986. године у Холандији, а данас сарађује са 56 универзитета
у 27 земаља Европе. Удружење окупља студенте електротехнике и рачунарства са циљем унапређења њиховог академског,
професионалног и друштвеног живота кроз бројне активности,
попут стручних радионица, културне размене и интернационалних конференција.
Истек Београд је пуноправан члан Удружења од 2000. године и тренутно је један од најбројнијих и најбоље организованих
комитета у Европи.

Бесплатна публикација о запошљавању

компанија који иначе држе такве тренинге или наши сертификовани тренери који су прошли међународну обуку и могу
да пренесу знања“, објашњава за „Послове“ Милица.
Она додаје да студенти на оваквим обукама стичу знање
које не могу да добију на факултету, а које ће им много значити једног дана када буду аплицирали за посао. „Науче како да
направе презентацију, да раде у тиму и мотивишу тим, уче комуникационе пословне вештине и то ће им сигурно једног дана
дати предност у односу на остале кандидате за посао“, каже
наша саговорница, истичући да су предавања интерактивна и
да се по завршетку обуке добијају сертификати, али пре свега
да су кандидати спремнији за све оно што их чека у пословном
свету.
У име управе Машинског факултета полазнике семинара
поздравио је продекан за наставу др Љубодраг Тановић и пожелео им успех у раду. „Модерно време тражи младе људе који
се лако прилагођавају, спремни су да уче и прате све технолошке иновације. Поред формалног образовања, стицање нових вештина и знања важан је корак за младе људе у стварању
будуће каријере. Треба учити целог живота“, поручио је Тановић.
Студенти са којима смо разговарали веома су заинтересовани да науче нешто ново и кажу да користе сваку прилику да
се усавршавају како би сутра лакше дошли до посла.
Невена Касаловић, студенткиња Економског факултета у
Београду и Марија Николић, са Технолошко-металуршког факултета, кажу да је важно да науче како да употребе формално образовање и да им у томе могу помоћи управо овакве радионице. „Знам неколико људи који су прошли ову академију
и веома су задовољни, много су научили и могу то знање да
примене у пракси. Мени се највише свиђа радионица која се
односи на вештине презентације, јер сматрам да ми је то слаба
тачка, имам страх од јавног наступа и надам се да ће ми ово
помоћи да га превазиђем“, прича нам Марија и додаје да би
волела да прође и едукације управљања временом и савладавања стреса, што би јој касније, како каже, веома значило, на
послу и у приватном животу.
Семинар Soft Skills Academy тренутно се реализује у 18 европских градова са циљем да студенти побољшају своје радне вештине пре него што започну професионалну каријеру.
Подршку пројекту пружили су Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду и Министарство просвете, науке и техЈелена Бајевић
нолошког развоја.
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Digital Day 2019

Д

ЈАЧА ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА
У ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

евета конференција дигиталног и интерактивног маркетинга Digital Day одржана је у Југословенском драмском позоришту. Под слоганом HOW DO YOU TRUST? организована су инспиративна предавања и динамични
панели регионалних и светских стручњака из успешних компанија. По завршетку програма конференције додељене су Mixx
Awards награде најуспешнијим дигиталним компанијама и кампањама.
Поверење се издвојило као кључна реч разговора у оквиру
конференције Digital Day, а основна питања на скупу била су како веровати медијима, садржају или бренду?
„Сигурно је да нам поверења све више фали, а треба да поставимо питање шта свако од нас може да уради да га врати. За дигитал је кључно да обухвата сазнања из више научних области и поносни смо што стално радимо на едукацији“,
овим речима је Игор Жежељ, председник Управног одбора IAB
Serbia, отворио конференцију.
Председница Владе Србије Ана Брнабић говорила је о дигитализацији и истакла да грађани имају све више поверења у
њене предности, као и да наша земља има потенцијала, знања,
талената и идеја да победи у дигитализацији.
„Србија трчи у корак са светом и све више улаже у дигитализацију и нове технологије. Живимо јако интересантно време,
наша генерације се нашла усред четврте индустријске револуције. Ова револуција ће променити свет, као и претходне, али
најбрже од свих. Када живите усред револуције имате шансу да
промените своју земљу, а ми можемо да постанемо победници
револуције у којој смо сада, можемо да трчимо ту трку“, рекла
је премијерка.
На питање како успоставити поверење између оних који
спроводе промене и оних који их користе, Ана Брнабић је рекла
да је поверење најтеже успоставити кад су промене највеће.
„Поверење се успоставља корак по корак, поверење између
Владе, привреде и грађана је много веће када говоримо о ди-

гитализацији управе, државе. Портал е-Беба је најбољи доказ
колико смо урадили на том пољу јер се све битно решава за 10
минута, сва документа имате. Е-Рецепт је такође унапредио
ствари у здравству, и то је прошло глатко, на моје пријатно изненађење, и то код старијих, јер су рекли да сада разумеју дигитализацију“, рекла је Ана Брнабић и додала да наша земља
треба да се промовише као дигитална и креативна Србија, јер
ако желимо да будемо победници у револуцији, најважнији су
креативне инсустрије, култура и образовање.
„По талентима смо међу првих пет земаља на свету. ИТ
сектор, гејминг индустрија, извоз софтвера су области у којима
смо напредовали у првом кварталу ове године за 28,9 одсто, а
образовање је кључна ствар ако желимо основу за другачију
будућност, где ћемо бити победници. Увели смо програмирање
у основне школе, број одељења специјализованих за ИТ је петоструко повећан, повезали смо школе на бесплатан интернет,
улажемо 100 милиона евра у научно-технолошке паркове, основали смо Фонд за науку“, закључила је премијерка.
Првог дана конференције су у оквиру панела учесници
говорили колико и како веровати медијима, садржају и бренду, али и представили своје виђење трендова дигитализације
данас. Било је речи и о брзини промена, будућности медија и
вештачке интелигенције.
Другог дана се на скупу Digital Day говорило о поверењу на
релацији клијенти-агенције, производима у дигиталном добу,
стратегијама које се користе у оглашавању и о комуникацији
компанија са купцима.
Након завршетка програма конференције додељене су награде за најуспешнију кампању бренда, за најбоље дигиталне
кампање у протеклих годину дана, као и најбољима у индустрији, чиме се постављају стандарди који инспиришу, едукују и
приказују најбоље праксе у индустрији дигиталног маркетинга.
Јелена Бајевић, извор: блинк-блинк.рс
Аутор фотографија: Live production
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Едукација и развој каријере

ЖЕНЕ ЈАЧАЈУ ИТ СЕКТОР
Шта је заједничко ученицама основних и средњих школа, студенткињама и
инжењеркама које раде у неким од највећих глобалних технолошких компанија?
Интересовање за образовање и посао у ИТ индустрији. Управо тим поводом,
на недавно одржаној „Недељи женских прича у ИТ“ окупило се око 250 учесница,
које су разговарале о потреби већег присуства жена у једној од најдинамичнијих
индустрија данас
„Недеља женских прича у ИТ“, као
заједничка иницијатива Microsoft развојног центра Србије, компаније GoDaddy,
организације
„Стартит“,
Фондације
„Петља“ и Иницијативе „Дигитална Србија“, има за циљ да скрене пажњу на
потребу за већим укључивањем девојака у ИТ индустрију и подстакне их да
развијају каријеру управо у тој области.
Предавања, радионице и разговори са
женама које успешно граде своје каријере у тој индустрији, само су део активности намењених ученицама основних
и средњих школа, студенткињама, као и
женама које желе да се преквалификују
и стекну додатна знања у овој области.
„Догађаји као што је ’Недеља женских
прича у ИТ’ важни су из више разлога,
најпре због упознавања младих девојака
са чињеницом да се информационе технологије данас налазе у свакој грани индустрије и да без обзира чиме оне сутра
одлуче да се баве, разумевање алгоритама и основних концепата програмирања
олакшаће им улазак на тржиште рада
и учиниће их конкурентнијим. Са друге
стране, студенткиње које су се већ определиле за неки од техничких факултета
имају прилику да разговарају са људима из ИТ индустрије и стекну практичан
увид у неке делове креативног процеса,
као и да разумеју зашто је непрестано
усавршавање и стално учење саставни
део ове индустрије“, изјавила је Катари-

Бесплатна публикација о запошљавању

на Анђелковић, координаторка програмских активности у Фондацији „Петља“.
Организатори овогодишње „Недеље
женских прича у ИТ“ истакли су да је
тема жена у тој индустрији важна како
за девојке, тако и за сам ИТ сектор. С
једне стране, девојкама треба пружити подршку да се опробају у једној од
најперспективнијих области и стекну ИТ
знања која су данас неопходна за рад у
било којој сфери, док са друге стране родни диверзитет може значајно допринети
јачању читаве ИТ индустрије.
Преко 100 студенткиња техничких,
рачунарских и природно-математичких
факултета широм Србије, током целодневне посете Microsoft развојном центру у Србији било је у прилици да чује
искуства инжењера и практиканата, као
и да се упозна са пројектима и Microsoft
технологијама које се развијају у београдском центру. Девојке је највише занимало шта је потребно да се пријаве за
праксу или посао у једној интернационалној корпорацији и какве могућности
нуди каријера у ИТ сектору.
Слична питања имале су и ученице
које су учествовале на панел дискусији у
организацији Фондације „Петља“ и иницијативе „Дигитална Србија“, где су из
прве руке могле да чују искуства жена

које се успешно баве програмирањем и
које су личним примером показале да
посао у ИТ сектору није резервисан само
за мушкарце.
Разговори „1 на 1“ средњошколки и
програмерки, у организацији Стартит
центра, открили су да девојке често
имају непотпуну представу о сопственим способностима, неједнаком третману жена и мушкараца у ИТ, као и да им
сусрети са женама које су се оствариле у
ИТ сфери помажу у бољем и свеобухватнијем сагледавању ситуације.
Прве кораке у области програмирања
направиле су ученице основних школа у
радионицама које је Фондација „Петља“
организовала као део DigiGirlz програма
Microsoft Philanthropies, који девојкама из
средњих и основних школа широм света
пружа прилику да се упознају са бројним
могућностима и предностима каријере у
ИТ индустрији.
„Недељу женских прича“ затворила
је компанија GoDaddy, чији су представници причали о томе зашто је WordPress
одличан начин да се започне или унапреди ИТ каријера. Током радионице
даме су савладале основе WordPress-а и
добиле упутства како да наставе и буду
присутне у веб-свету кроз ту технолоИзвор: najstudent.com
гију.
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Предузетничка прича

ОРГАНСКА ХРАНА СВЕ ТРАЖЕНИЈА
Владимир Возар из Кисача успешно је наставио производњу органског
поврћа коју су његови родитељи започели пре више од три деценије. Данас
не може да стигне да произведе онолико поврћа колико тржиште захтева

П

ре више од три деценије брачни
пар Возар, Андрија и Зузана, напустили су послове у државним
фирмама и решили да на пола
хектара земљишта покрену производњу
у то време необичне повртарске културе.
Радило се о органским производима, о
којима се тада врло мало и знало и говорило, па Андријин и Зузанин наследник
Владимир често препричава како су на
тезгу износили и до 20 разних салата,
које су у почетку сви само гледали, нико
није смео ни да их пипне, а камоли нешто
да купи.
С обзиром на почетке крајем осамдесетих година прошлог века, у Био-фарми Возар у Кисачу данас слободно могу
да кажу да су једна од најстаријих фарми
у Србији која се бави органском производњом. „Мом оцу када је почињао није
толико било битно да то буде органска
производња, он је желео да људи код
нас радо купују и, наравно, да купаца
буде што више. Практично је почео ’из
ничег’, имао је пола хектара земље и
кренуо да се бави необичним поврћем.
Најпре је то био броколи, који на нашем
тржишту није постојао, није се уопште
користио у исхрани, али када се прочуло
да је заштитник од канцера људи су га
почели све више и више тражити“, каже
Владимир Возар (44), додајући да је на
породичној, шареној тезги на Лиманској
пијаци у Новом Саду, поред броколија и
разних врста салата, било и љубичастог
карфиола, белог патлиџана, а потом и
других врста поврћа.
Када су отац и мајка почели да шире
производњу, појавио се и један проблем.
„Требало је да се шаргарепа прска, а требало ју је давати деци. Затражили су помоћ од Пољопривредног факултета у Новом Саду и упознали професорку Бранку
Лазић, која им је у ствари и сугерисала
да се почну бавити здравом храном. То се
тада тако звало, није постојао израз ’биохрана’. Родитељи су били спремни на све
изазове и тако су направљени значајнији
кораци у производњи органске или здраве
хране. Нека знања о здравој храни покупили су и од удружења ’Терас’ из Суботице и ’Врело’ из Новог Сада, али у суштини,
као пионирима у том послу није им увек
било лако. Сва производња се није могла
заштитити, било је проблема, али се ипак
ишло напред“, прича Владимир.
Не желећи да занемари оно што су
његови родитељи учинили и постигли,
Владимир прави велики корак у развоју
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фирме и имања уводећи сертификацију
производње, као и уласком у један велики трговински ланац, 2006. године.
„Препознали су нас као добре произвођаче, а ми смо себи рекли - ако се већ
бавимо органском храном и ако се тиме
желимо бавити на најпрофесионалнији
начин, онда би то требало имати и на
папиру. Пријавили смо се за сертификацију и после низа испитивања, анализа,
контрола, 2007. године смо добили први
сертификат за производњу здраве хране и од тада снабдевамо више маркета,
али смо најприсутнији у продавницама
здраве хране“, каже Владимир, наглашавајући да органска храна мора бити потпуно чиста, односно да не садржи тешке
метале, натријум, нитрате... „То је јако
важно. Ви можете пријавити органску
производњу, али ако немате сертификат,
онда то није то, а и контроле су све учесталије“, додаје саговорник „Послова“.
У асортиману Био-фарме Возар данас је десетак салата, шаргарепа као један од главних производа, цвекла, купус,
броколи, ротквице, разне врсте парадајза, тиквица, бундева, укупно двадесетак
разних врста органских производа.
Возар има десетак радника, мали
део су стално запослени, а остали су студенти и пензионери са којима сарађују.
„Недостатак радне снаге нам је највећи

проблем, поготово у нашој жељи да се
проширимо и повећамо производњу.
Са садашњих 12,5 желели бисмо да се
проширимо на 15 хектара, али не вреди
- нема радне снаге. Могли бисмо се ми
организовати, имати велике поруџбине, али ништа се не може без радника.
Многи Словаци, који чине већинско становништво у Кисачу, отишли су у Словачку када је ушла у Европску унију. Доста
младих је отишло у Нови Сад и углавном
раде за мањи новац него што би добили
од нас. Зато смо ми у ситуацији да не
можемо да стигнемо да произведемо
онолико поврћа колико тржиште тражи,

ПОДРШКА ГРАДА
НОВОГ САДА
Развој Био-фарме Возар имао је и
подршку Града Новог Сада, чијој територији припада и Кисач. „Они нам
највише помажу“, истиче Владимир.
„Поготово ако изађемо са неким реалнијим захтевом, када је у питању износ
помоћи, а који нама буде од великог
значаја. Платили су нам путовања, сертификацију, трошкове ђубрива,... Свака
помоћ нам добро дође да можемо лакше да радимо“, наглашава Владимир.
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Недостатак радне снаге
нам је велики проблем.
Када бисмо могли да
ангажујемо још десетак
људи који би редовно
долазили, квалитетно
радили, онда бисмо могли
проширити хектаре и
производњу - каже
Владимир Возар

ПОВЕРЕЊЕ МУШТЕРИЈА ОД НАЈВЕЋЕ ВАЖНОСТИ
Од почетка органске производње породица Возар има своју тезгу на Лиманској пијаци у Новом Саду. Њихови верни купци су им практично помогли да развију производњу
новог поврћа, јер су са путовања по свету доносили по неку кесицу семена. „Од почетка смо са првим приносима излазили на пијацу и продавали, и то ћу чинити све док се
бавим овим послом. Имамо много муштерија, стекли смо њихово поверење и то нећу
да прокоцкам. Они су ми највећа гаранција да су наши производи одличног квалитета.
Дакле, преко муштерија су моји родитељи дошли до нових сорти, до нових сазнања, а
онда смо и сами укрштали, па смо у једном моменту имали чак 80 врста салата које
смо гајили. Међутим, од када смо ушли у трговинске ланце смањили смо тај асортиман, да бисмо могли одговорити на тражњу и испунити захтеве квалитета. Муштеријама у великом систему нема ко да објасни чему која салата служи, па је најбоље да су у
понуди оне најосновније, а на пијаци већ може да се укаже која је горка, која слатка, у
којој има више гвожђа или каротена“, прецизира Владимир.

управо зато што немамо довољно људи“,
истиче наш саговорник.
Замена за радну снагу налази се у
сталној набавци нових машина, поготово
када су у прилици да добију субвенције.
„За субвенције конкуришемо редовно, па
је Покрајина учествовала у набавци више
наших машина, неких и са учешћем од
70 одсто. Оне нам одрађују посао уместо
радника, увек када је то могуће. Сезонске
раднике ангажујемо у време окопавања
или других великих послова, као што је
вађење шаргарепе у јесен. Међутим, та
радна снага нам је јако скупа. Мој радник
се баш разуме у то што треба да уради и
много више уради и мање времена утроши у односу на раднике које ангажујемо“,
искрен је Владимир.
Због наведених разлога у вези са недостатком радне снаге и немогућности
проширења производње на још пар хектара, у Возару не могу практично ни да
размишљају о извозу у иностранство,
било у Европску унију или Русију. „НемаБесплатна публикација о запошљавању

мо за сада никакве директне контакте,
мада смо извозили одређену количину
шаргарепе друге класе, док прва класа
иде у овдашње маркете. Немамо ни капацитете за иностранство. Као што рекох,
нема овде младог света, а то је на првом
месту. Морали бисмо да ангажујемо још
десетак људи који би редовно долазили,
квалитетно радили и онда бисмо могли
проширити хектаре и додати нове производе. С друге стране, потребне су одговарајуће количине како би се могло
извозити. Ми јесмо већа фарма, али то не
можемо испоштавати. На крају крајева, и
нашој деци треба органска храна. Родитељи су ме учили да треба прво почистити своје двориште па онда туђе, односно
прво снабдети своју кућу, па онда и туђу“,
објашњава Владимир.
О томе шта би једног дана могло да
промени и донесе чланство Србије у Европској унији, када је у питању производња и пласман органских производа,
наш саговорник скромно каже да није

баш стручан по том питању, али очекује
да би цена његових производа била реалнија. „У Европској унији органска храна се цени, а ми овде долазимо у ситуацију да имамо јефтинију шаргарепу или
салату од конвенционалне. Прилагођавамо цене јер хоћемо да будемо конкурентни не само другој органској производњи, већ и конвенционалној. Наравно,
свакодневно морамо да се усклађујемо,
да балансирамо, па ако на њиви имамо огромне количине салате, спуштамо
цену у продаји, па цена нашег производа
буде повољнија него цена конвенционалног производа. Ако имамо мало производа на залихама, а тражња постоји, онда
можемо да подигнемо цену“.
Како би пратили трендове у органској производњи у Европи и свету и да би
се упознали са искуствима произвођача
у неким другим европским земљама,
за пољопривреднике из Војводине организују се повремена путовања у неке
од тих земаља. „Идемо и на едукације,
предавања, сајмове,... Наравно, не када
је сезона, већ у неком периоду године
када имамо мање посла. Током зиме
Град Нови Сад нам организује едукације
које нам много значе. Најбоља едукација
је када нас одведу у Хрватску, Италију,
Аустрију... Прошле године смо два пута
били у Италији и имали прилику да видимо где је наше место у органској производњи, да ли заостајемо или не, каквих
има новости“, истиче Владимир.
Суштинску разлику између наших и
италијанских произвођача види у државним субвенцијама по хектару органске
производње: „Када бисмо, као они, имали 800-900 евра по хектару, онда бисмо
били конкурентнији, могли бисмо да купимо много квалитетније машине. Наша
субвенција по хектару износи 11.000
динара, а то је минимално. Највећа издвајања су нам за радну снагу и за гориво, поготово када буде суша и морамо
више да заливамо поврће“, каже власник
Био-фарме Возар, која је добитник многих признања за успехе у свом раду, за
квалитет производа, као и друштвену одСлавица Даниловић
говорност.
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ПОСАО ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У Севојну је отворено предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Наше
зелено поље“, које се бави сушењем свих врста воћа. Опрему
у вредности од 26 хиљада евра обезбедиле су Турска агенција
за сарадњу и координациију ТИКА и Европска унија, а оснивач
је Удружење инвалида церебралне и дечије парализе у Ужицу.
После пробног рада сушаре и набавке комплетне опреме,
коморе за хлађење, пакерице, машине за чипс, транспортних
колица и делимичне адаптације простора, ово је почетак који
ће донети континуитет у производњи сушења воћа, са тренутно
осморо запослених, три стручна радника и 5 особа са инвалидитетом.
„Потписао сам уговор на неодређено време. У овој фирми
сам задовољан. Радио сам преко јавних радова у Историјском
архиву, али то није никакво решење“, каже Дамир Секулић.
Братислав Миливојевић каже да му овај посао баш много значи, јер особе са инвалидитетом тешко да би другачије могле да
нађу запослење.
„Овде сам од самог почетка и врло сам задовољна. Све то
веома лепо функционише и сваког дана нас је све више и више“,
каже Милена Јараковић.
Уз основну делатност, сушење воћа, у предузећу чије отварање је са 2,8 милиона динара помогло и Министарство
правде, сада настоје да примене савремене стандарде у производњи.
„Очекујемо да ћемо у овој години коначно затворити причу о улагањима у ово предузеће, инвестиционим улагањима,
која се односе на увођење, имплементацију ХЦЦП стандарда,
што не подразумева само процес сертификације“, каже Чедо-

мир Цицовић, директор предузећа „Наше зелено поље“. То ће
им, надају се као и до сада уз подршку Града и РРА „Златибор“,
унапредити производњу, отворити међународно и већи део домаћег тржишта, али и обезбедити ново запошљавање.
Извор: ртс.рс

Помоћ за предузетнике

ДРУГА ШАНСА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
Према подацима Агенције за привредне регистре, у Србији је прошле године основано 5.848 привредних друштава и почело
да ради 24.328 предузетника, а угашено 1.707 привредних друштава и 14.418 предузетника је прекинуло свој бизнис. У намери
да помогне компанијама које се суочавају са проблемима у пословању и да охрабри привреднике који нису имали среће у првом
покушају, ПКС у сарадњи са партнерима из земаља Дунавског региона реализује пројекат „Danube Chance 2.0“.
„Циљ је да се компанијама у Србији и региону омогући поновно покретање пословања, али и да се смањи проценат неуспешних бизниса. У плану је да се током реализације пројекта предложе мере за побољшање пословног окружења, јер колико је важно
оснивање нових предузећа, приоритет треба да буде и стварање услова за очување постојећих бизниса“, објаснила је Тамара
Дунђеровић, руководилац Центра за програме подршке привреди и микро, малим и средњим привредним друштвима ПКС и
менаџер пројекта.
Око 50 одсто предузећа не преживи пет година пословања. Почињање новог посла након неуспеха је тешко. У земљама Дунавског региона друга шанса и пословни неуспех представљају културну баријеру, посебно за почетнике у пословању. Фокус пројекта „Danube Chance 2.0“ је на подизању свести шире јавности о
важности давања друге шансе онима који нису имали среће
у првом покушају, као и на иницијативама и предлозима изградње институционалних капацитета за подршку одрживом
пословању и то предлагањем реалних и примењивих мера.
Да реализација овог пројекта може да допринесе економском развоју земље, говори податак Европске комисије да бизниси који су поново покренути расту брже од оних који послују
први пут, узимајући у обзир промет и нова радна места.
Пројекат траје до 2021. године и обухвата више фаза у оквиру чијих ће се активности организовати различити видови стручне помоћи кроз семинаре и едукације, како би се поново изградио капацитет фирми које нису успеле да опстану на тржишту.
Неке од пројектних активности су: израда алата за самопроцену пословања, за рано упозоравање на проблеме у пословању,
али и за процену да ли су привредници спремни и да ли има потенцијала за нов излазак на тржиште, затим организовање Академије за другу шансу, у оквиру које ће се спроводити обуке за
подизање капацитета фирми које се суочавају са проблемима у
Извор: ПКС
пословању.
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Уручене одлуке о додели субвенција за самозапошљавање

ПРИВАТНИ БИЗНИС ПОКРЕЋЕ 368 БЕОГРАЂАНА
У Филијали за град Београд НСЗ уручене су одлуке
о додели овогодишњих субвенција за самозапошљавање,
чиме је подржана реализација 368 бизнис планова, односно пословних идеја, на основу којих ће незапослени суграђани основати своје фирме и започети приватне послове.
У Великој сали београдске филијале НСЗ одлуке су
незапосленима уручили директор Добросав Марић и
начелница Одељења за програме запошљавања Весна
Живковић Костић, који су окупљенима том приликом
честитали на одлуци да покрену сопствени бизнис, у
чему им помаже и држава.
„Од укупног броја субвенција за самозапошљавање,
15 је опредељено за особе са инвалидитетом, а 8 за припаднике ромске популације. Не заборавите да у Националној служби можете конкурисати и за финансијску помоћ приликом будућег запошљавања нових радника у
вашим фирмама, те вас позивамо да останете у контакту
са нама и обратите нам се уколико вам је потребан било
какав савет или подршка у даљем раду. Национална
служба и ресорно министарство ће на тај начин подржати свако новоотворено радно место на којем се запошљава незапослено
лице из теже запошљивих категорија“, поручио је директор београдске филијале НСЗ.
Он је истакао да су субвенције за самозапошљавање у овој години додељене за различите врсте бизниса, од адвокатских
канцеларија, до занатских и услужних радњи, као и да су у питању разни профили стручности људи чије ће запошљавање бити
подржано на овај начин. Како је додао, ради се о заиста широком спектру занимања, међу којима је доста оних производно-услужних, што указује на перспективу бављења тим пословима у годинама које следе.
Начелница Одељења за програме запошљавања Весна Живковић Костић је будућим предузетницима који још увек нису
регистровали своје фирме поручила да се већ од сутра обрате Агенцији за привредне регистре и поднесу захтев за регистрацију
предузетничке радње.
„Одмах се договорите да решења о регистрацији преузмете директно у Агенцији, а уз решење ћете добити и потврду о ПИБ-у.
Након тога је потребно да се пријавите на здравствено-социјално осигурање у Фонду здравства на општини на којој сте регистровали радњу. Затим у банци треба да отворите рачун и картон депонованих потписа, а то су документа која су вам потребна
како бисте закључили уговор са нама“, посаветовала је незапослене Весна Живковић Костић, уз напомену да када буду долазили
на потписивање уговора са НСЗ, треба да поведу и два жиранта који ће потписати банкарске менице као средство обезбеђења.

Немања Новаковић

Традиционална признања „Мој избор“ додељена у Старом двору

ПОТРОШАЧИ БИРАЛИ НАЈБОЉЕ
Признања за омиљени домаћи производ и бренд уручена су у свечаној сали Старог двора, а ове године се у конкуренцији
нашло 930 производа и брендова у 27 категорија.
„Трудимо се да подстицајним мерама, пре свега, помогнемо малим произвођачима, али и да створимо услове и за велике да пласирају своје производе. Београд је велико тржиште и нама је драго да домаћи брендови и произвођачи могу да буду конкурентни, да
доприносе расту бруто друштвеног производа и запошљавају нове људе“, рекао је помоћник градоначелника Андреја Младеновић.
Он је поручио да ће произвођачи у Београду имати отворену подршку, а такав приступ ће омогућити да и потрошачи буду задовољни.
Градски секретар за привреду Милинко Величковић подсетио је да Секретаријат за привреду кроз
различите субвенције подстиче развој привреде Београда.
„Из градског буџета ове године опредељено је
300 милиона динара субвенција за привредну делатност, од којих је 200 милиона намењено за пољопривреду и 100 милиона динара за предузетнике и мала
предузећа“, подсетио је он и честитао свим добитницима на освојеним престижним наградама.
Председник Удружења „Моја Србија“ Милан Ристић
рекао је да се награде већ девету годину заредом
уручују искључиво на предлоге потрошача широм Србије. Како је прецизирао, по пет најбоље оцењених брендова од стране потрошача пласирало се у финални круг.
„Ова награда се не добија лако. Она се осваја искључиво
срцима потрошача, а да би се то остварило, потребно је
много рада и квалитета у понуђеним производима“, указао је Ристић.
Извор: београд.рс
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

